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1. A disszertáció tárgya és célja, kutatási kérdések 

 

 Kolozsvári Muzsikai Egyesület, Nemes Muzsikai Intézet, Muzsikai 

Conservatorium: az 1819-ben alapított zenei egyesületet tagjai és a város polgárai az évek 

során több névvel is illették. Mivel az intézet már alapításától kezdve fő tevékenységének 

az oktatást tartotta, elnevezése is zenei tanintézményként, azaz konzervatóriumként került 

a köztudatba. A reformkori Kolozsvár kulturális kezdeményezései között a Muzsikai 

Conservatorium évtizedekig egyet jelentett a zenélés majdnem minden ágával: tagjai és 

tanítványai a város hangverseny- és színházi életében, templomi és világi reprezentációk 

alkalmával szerepeltek, iskolája pedig a helyi zenei élet állandó táplálója lett (v.ö. 

Dobszay L., 1998. 323. o.). A szakembereket és műkedvelőket tömörítő intézet fennállása 

során generációkat ismertetett meg a muzsika művészetével, s a zeneoktatást egyre 

szélesebb réteg számára tette vonzóvá és elérhetővé.  

 A kolozsvári Muzsikai Egyesület alapítása, célkitűzései, eredményei nem 

egyedülállók a magyar zene- és pedagógiatörténetben, azonban a korszak sajátos erdélyi 

társadalmi-politikai és művelődési körülményei folytán méltán tarthatnak 

érdeklődésünkre számot. Elsősége okán is joggal kerül a kutatás homlokterébe, ugyanis a 

Muzsikai Egyesület iskolája a legkorábban alapított magyar oktatási nyelvű zenei 

tanintézmény, mely – két időszakos megszakítást leszámítva – 1819-től egy évszázadig 

folyamatosan hatott egy város (Kolozsvár) és tágabb vonzáskörzete, szinte a teljes 

történeti Erdély zenei kultúrájára. Az intézetben az impériumváltást követően, 1920-tól 

pedig már a megváltozott keretek között, azonban a korábbi tapasztalatok, eredmények 

figyelembevételével folytatódhatott az alap- és közép, majd 1941-től felsőbb szinten a 

zenetanítás. 

 Az 1819-es alapításakor fennkölt célokat megfogalmazó művészeti társulás és az 

általa létrehívott iskola története a kezdetektől szorosan összefonódott, s az évek során a 

Muzsikai Egyesület sokrétű zenei tevékenységének számos eseménye mérföldkő lett a 

régió kultúrtörténetében.  

 A 19. század elejének jellegzetes európai kulturális áramlatai, melyek (megkésve, 

de jól érzékelhetően) Erdélyben még a felvilágosodás eszmerendszerében gyökereztek, 

azokban az ideákban, melyeket itt a reformkorban a nemzeti újjászületés gondolatával 
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hoztak összhangba (Fazakas, 2003, 57. o.), a türelmi politika évszázados hagyománya, 

később a biedermeier gyermek- és nevelés-képe mind kedvezően befolyásolták egy 

művészeti intézet létesítését majd fennnaradását Kolozsvárt. Az alapítók koncepciója 

szerint a zene nem csupán mint esztétikai szükséglet, hanem – akárcsak az irodalom, 

vagy a színház esetében – a nemzet pallérozódásának eszközeként jelent meg. Ebből a 

megfontolásból is nyerhettek felvétel az intézet tanodájába vallás-, nemzet- és 

rangkülönbség nélkül a mindkét nembéli ifjúság tagjai. 

Liszt Ferenc, aki magyarországi turnéi alkalmával mindig odafigyelt a helybéli 

zenei intézményekre, különösen a konzervatóriumokra, a korszakot megélő és megértő 

kortárs szemével fogalmazott és magasrendű művészi igénnyel mutatott irányt a 

muzsikusképzésben is: „A zeneiskolák és conservatoriumok szükséges intézmények, 

melyek azonban csak akkor felelnek meg céljuknak, ha önzetlenül ideális célokat 

szolgálnak.” (Liszt Ferenc levele gróf Zichy Gézához, idézi Drumár, 1913. 3. o.)  

A reformkor, a nemzeti romantika eszményi célkitűzései a kolozsvári Muzsikai 

Egyesület alapításakor és története során többször is meg- és átfogalmazódtak. A 

forradalmi események, az önkényuralom, majd a kiegyezés radikálisan változó politikai-

társadalmi légkörében természetesen az intézményes zeneoktatás funkciói és keretei is 

változtak. Az intézet nemzeti ideálok megtestesítőjéből a polgári művészeti ideál 

kibontakoztatásának eszköze, majd szakképző iskola lett.  

E változó folyamat pontos rögzítése érdekében interdiszciplináris 

szemléletmóddal közelítem meg a témát. Meggyőződésem ugyanis, hogy a kolozsvári 

Muzsikai Egyesületben folyó oktatás hiteles történetének kutatásához a forrásfeltárás és 

-kritika eszközei, a dokumentumértékű szövegek tanulmányozása és közreadása mellett 

további figyelemreméltó adatok lelhetők fel az iskolához kapcsolódó kéziratos és 

nyomtatott zeneművek, színházi események iratai és a korabeli sajtó híradásai révén.  

 A választott időszak elemzése során a kolozsvári intézet eseményeinek 

keresztmetszetében az iskola szerepének, oktatási nívójának, működésének az eddiginél 

reálisabb és árnyaltabb ábrázolására vállalkozom, igyekszem továbbá a szakirodalomban 

tévesen szereplő adatokat korrigálni. Elsősorban a mindeddig ismeretlen korabeli 

források bevonását, közlését és értelmezését tűzöm ki célul, vállalva munkám 

esettanulmány-jellegét. Emellett fontosnak tartom a conservatoriumi zenetanítás során 
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felhasznált vagy feltételesen alkalmazott oktatási segédanyagok (a kor zenei remekei, 

kismesterek alkotásai, pedagógiai segédanyagok és a Conservatorium „házi szerzőinek” 

művei) számbavételét, rövid ismertetését. Figyelemmel kísérem a zenetanítás során 

alkalmazott módszereket, hiszen ezek az iskolában folyó oktatás szintjéről, a kortárs 

pedagógiai eszmék adaptációjáról is információval szolgálnak. Bízom benne, hogy az 

újabban feltárt források további (pedagógiai, zenetörténeti, művelődéstörténeti) kutatások 

alapját képezhetik. 

 A doktori értekezés melléklete a Muzsikai Egyesület adat- és irománytárának 

jelentős, többségében eddig nem publikált alapdokumentumait tartalmazza. A szöveg-

fakszimilék közreadása mellett a kottás kéziratok, esetenként teljes oktatási művek 

közzététele is a források további elemzését és a magyar pedagógia- valamint 

zenetörténeti szakirodalomba való bevezetését szolgálja.   

 Disszertációmban a kolozsvári Muzsikai Egyesület 1819-es alapítását követő öt 

évtized történéseit, megvalósításait dolgozom fel. A téma kutatástörténetének 

hiányosságai nem menthetnek fel az eseményekkel való foglalkozás terhe alól, a 

diakronikus megközelítés az intézet históriájának kronologikus felvezetését teszi 

szükségessé. A források dialógusa hatástörténeti, szinkronikus kutatási eredményeket 

feltételez. Kutatásom során először válik kritikai vizsgálat tárgyává a kolozsvári iskola 

történetéhez kapcsolódó primer források legnagyobb része. 

 Az első félévszázadnyi időszak az intézmény történetében a lelkes alapítást, majd 

Ruzitska György igazgató koncepciózus vezetésének éveit és az abszolutista uralom alatti 

nehézkes újjászervezés történéseit kapcsolja egybe. Célszerűnek látom csupán az intézet 

első ötven évének történetét feltárni, ugyanis ez megfelelő hosszúságú intervallumnak 

tűnik ahhoz, hogy a Muzsikai Egyesület tevékenységében számottevő eseményeket 

hordozzon, azonban mégsem kell átláthatatlan mennyiségű forrással dolgoznom. A 

vizsgált periódust 1869-ben, a Conservatoriumot évtizedekig igazgató Ruzitska György 

halálának esztendejével zárom. A kiegyezést követő kulturális fellendülés éveiben a 

Conservatorium is más szinten folytatta tevékenységét – ehhez azonban már a kolozsvári 

színházi helyzet átalakulása, a dalárda-mozgalom terjedése, a vidék és a főváros 

viszonyrendszere, a pesti Zenede tevékenységének állandósulása és általában a 

magyarországi zenei élet intézményesülése is mind hozzájárult. 
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 A kolozsvári Muzsikai Egyesület zenetörténeti jelentőségével, művészi 

programjával vagy kiemelkedő hangversenyeivel a múlt század 30-as éveitől már több 

kutató foglalkozott rövid tanulmányok erejéig, de az intézet működésének legfontosabb 

pillérét, az oktatási tevékenységet kevéssé vizsgálták. Disszertációmban az intézmény 

történetét e meghatározó, az alapítástól kezdve állandó aspektus, a Conservatoriumban 

folyó zenetanítás szemszögéből kísérem figyelemmel. A korabeli hangversenyéletet csak 

annyiban tárgyalom, amennyiben azt az intézet közszereplései: növendék-hangversenyek, 

nyilvános vizsgák vagy a diákok zenés-színházi fellépései indokolják. 

 A zenetársaság tevékenysége révén megvalósuló kulturális transzferek kérdésének 

vizsgálata összetett. A Muzsikai Egyesületben és iskolájában folyó művészi munkát 

ugyanis a 19. század első felében gyakran kísérték zenés-színházi együttműködések, 

evégből az intézet funciójának, oktatási célkitűzéseinek változását a korabeli teátrumi 

koprodukciók szintjén is kifejtem. Feltételezem továbbá, hogy a külföldön képzett 

tanárok, nemzetközi hírnevet szerző tagok és volt növendékek növelték az intézet 

renoméját.  

Doktori értekezésemben az események hiteles feltárása, az eddigi kutatási 

részeredmények összegzése mellett arra is keresem a választ, hogy a Conservatorium 

első félévszázadának történetében milyen konkrét művészet-pedagógiai megvalósítások 

(metódusok kiadása, nyilvános hangversenyek, pedagógusi professzió alakulása) 

azonosíthatók a természetesen meghatározó jelleggel bíró nemes, a nemzeti művelődés 

szándéka vagy a biedermeier ideál zene-kultuszának helyi, intézményes 

megnyilvánulása mellett. 

A Muzsikai Egyesület pedagógiai tevékenységeinek rekonstruálása és elemzése a 

minták és analógiák kérdését is felveti. A konkrét előkép(ek) meghatározásának kérdését 

a párhuzamosan alakuló majd fejlődő kelet-európai és magyar nyelvterületen létesített 

művészet-oktatási intézetek tevékenységének és curriculumának vizsgálata révén 

igyekszem megválaszolni.  

Foglalkoztat az is, hogy összekapcsolható-e, és milyen jogon a Kolozsváron 

másfél évszázad alatt több néven és formában működő zeneiskola, a Muzsikai 

Egyesület, a Muzsikai Szorgalom Társaság, a Muzsikai Conservatorium, a 

Zenekonzervatórium vagy a Magyar Művészeti Intézet tevékenysége. Feltételezem, 



7 
 

hogy a különböző időszakokban használatos elnevezések és a látszólag eltérő profilok 

(hangversenyszervezés, oktatás, egyházi reprezentációk, színházi együttműködések) 

ugyanazon intézmény tevékenységeire utalnak.  

 Az intézet történetének vizsgálata során arra is keresem a választ, hogy spontán 

fejlődtek-e az intézményi viszonyok, vagy a politikum, az egyház, esetleg személyes 

törekvések alakították a Muzsikai Egyesület művészet-oktatási profilját. 

 Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy mennyire bírt meghatározó jelleggel az 

intézet szakmai fejlődésének szempontjából a Conservatoriumot több, mint három 

évtizedig vezető muzsikus-tanár, Ruzitska György gyakorló pedagógusi és zeneszerzői 

attitűdje. 

 A Muzsikai Egyesület iskolájának utódintézményeiben, a kolozsvári Sigismund 

Toduţă Zenelíceumban és a Gheorghe Dima Zeneakadémián végeztem tanulmányaimat, 

mit sem tudva alma matereim múltjáról, városom zenei emlékeinek jelentőségéről. Aktív 

muzsikusként és tanárként, a régió kortárs művészeti eseményeinek résztvevőjeként, 

Erdély 19. századi előadóművészeinek és zenei történéseinek lelkes felidézőjeként, nem 

utolsó sorban lokálpatriótaként kutatásomat végigkísérte a kérdés: csupán nemes, 

romantikus szándék, vagy tényleges szakmai megvalósítás fedezhető fel az 1819-ben 

alapított kolozsvári intézet kulturális programjában és pedagógiai gyakorlatában? 
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2. A kutatás forrásai és módszerei 

  

 A kolozsvári Muzsikai Egyesület1 és a benne folyó oktatás majnem kétszáz éve 

kezdődött történetének feltárásában elsődleges fontosságú a mindeddig publikálatlan 

dokumentumok felkutatása, azonosítása és közlése. Ebben a folyamatban már maguknak 

a primer forrásoknak a története is izgalmas. Az érdeklődő utókor szerencséjére a 

zenetársaságnak és az általa fenntartott iskolának sikerült három impérium-, több 

névváltás, és számtalan átszervezés során (még ha csak részlegesen is) megőriznie 

legfontosabb dokumentumait alapításától, 1819-től 1950-ig, utolsó örököse, a kolozsvári 

Magyar Művészeti Intézet kényszerű megszüntetéséig. 

 A források kérdését tárgyalva szükségesnek látom elöljáróban a kolozsvári zenei 

intézmény nagyon vázlatos történetét is bemutatni, amit az intézet eltérő megnevezései 

mellett a különböző dokumentumcsoportok változatos lelőhelyei is indokolnak. A 

kutatási kérdésekhez kapcsolódó eredményeket szabályszerűen az összegzésben kellene 

részleteznem. Azonban a tárgy összetettsége és a kutatástörténet eddigi hiányosságai, a 

többször tévesen átvett és idézett adatok egyaránt indokolják ehelyütt az 1819-ben 

létesült kolozsvári Muzsikai Egyesület történetének előzetes, vázlatos kronológiáját. Az 

intézet históriája ugyanis mindeddig csak részleteiben dokumentált, az egyesület ingó 

vagyona és irattára különböző (idegen) gyűjteményekbe olvadt, az intézmény így a 

szakirodalomban is pontatlan adatokkal és titulusokkal szerepel.  

 Első évszázados fennállása alatt a kolozsvári zenetársaság és az általa fenntartott 

iskola anyagi és szervezésbeli okok miatt két ízben is kényszerült szüneteltetni 

tevékenységét. Ezzel magyarázható a névváltoztatás is, mely a kezdeti Muzsikai 

Egyesület, Muzsikai Intézet után – többek között – Muzsikai Szorgalom Társaság, majd 

Muzsikai Conservatorium elnevezésre módosult (gyakran kolozsvári, vagy nemes 

előtaggal)2. Oktatási funkcióját hangsúlyozandó az intézet 1836-tól a Muzsikai 

Conservatorium, második újraszervezését követően 1856-tól kizárólag a Conservatorium, 

Zene-Conservatorium megnevezést használta. Az intézmény Farkas Ödön igazgatása 

                                                 
1 Az intézetre a továbbiakban a vizsgált periódusban (1819-1869) leggyakrabban előforduló 
elnevezésekkel hivatkozom (Muzsikai Egyesület, Muzsikai Conservatorium vagy Conservatorium). 
2 A kolozsvári Muzsikai Egyesület/Conservatorium történetének 1819-1869 közötti kronológiáját lásd a 
15. mellékletben. 
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alatt (1880-1912) vált modern, államilag elismert iskolává, ekkor vezette be a 

magyarosított Konzervatórium megnevezést. A 20. század elejétől a tanintézet feltüntette 

posessori pecsétjein az alapítási évszámot (1819), ezáltal is jogelődjének ismerve el a 

hajdani Muzsikai Egyesület iskoláját, melynek kotta- és irattárát gondosan őrizte.  

 Az első világháború hatalmi változásainak eredményeképpen, 1919. augusztus 

28-án a román állam átvette a kolozsvári zeneoktatási intézményt, annak teljes ingó és 

ingatlan vagyonával együtt (Papp, 2014., 22. o.). Feltételezem, hogy a könyv- és kottatár 

mellett az iskola 1819-ig visszamenő mindennemű hivatalos okmánya is az új intézmény 

birtokába került – erre az irattári anyagokon levő román nyelvű jegyzetek mellett a 

dokumentumok későbbi sorsa is utal. Az 1920-as években – párhuzamosan a helyi román 

zeneiskola létesítésével és működésével – kolozsvári Magyar Zenekonzervatórium 

elnevezéssel, a 19. századi alapítást idéző rudimentáris körülmények (székhely, 

hangszerek, tananyagok hiánya) között szerveződött újra majd fejlődött tovább az alap- 

és középfokú oktatási tevékenység. 1941-ben a magyar kormány főiskolai rangra emelte 

intézményünk felsőbb osztályait, melyekben az impériumváltást követően 1950-ig, a 

román tannyelvű Gheorghe Dima Zeneakadémiával való végleges összeolvasztásáig 

Magyar Művészeti Intézet néven sikeresen működött az egyetemi szintű oktatás. Önálló, 

magyar tannyelvű alapfokú zeneiskola vagy magyar oktatási nyelvű zeneakadémiai 

képzésre azóta (egyes tantárgyak szintjén) sincs lehetőség Kolozsváron.   

 A vázlatos intézménytörténeti kitérő után következzen újból a dokumentáció 

kérdése. A Magyar Művészeti Intézet 1950-es kényszerű beolvasztásakor az addig külön 

archivált forrásanyag (az 1919 előtti és az 1950-ig felhalmozott dokumentáció) közös 

lelőhelyre került: a Gheorghe Dima Zeneakadémia irattárába. 1976-ban a korábbi magyar 

zeneiskola gazdasági és működési jellegű iratait – feltételezésem szerint Lakatos István 

zenetörténész és Benkő András muzikológus szerencsés iniciatívájából – Conservatorul 

maghiar Cluj3 (Kolozsvári magyar Konzervatórium) néven a kolozsvári Állami 

Levéltárba helyezték át. A dokumentumok egy, közös fondkét kerültek archiválásra, 

olyan magától értetődő természetességgel, mely sem a kortárs hatalom, sem az utókor 

számára nem kérdőjelezi meg a majdnem 150 éven átívelő kolozsvári zeneoktatás 

                                                 
3 Arhivele Nationale Cluj (Kolozsvári Állami Levéltár), Conservatorul maghiar Cluj (Kolozsvári magyar 
Konzervatórium), F1188, Inv. 854. A továbbiakban: Kolozsvári magyar Konzervatórium/iratcsomó 
száma/évszám. 
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intézményeinek jogos összekapcsolását. A Conservatorium/Magyar Zenekonzervatórium 

1819-től 1950-ig gyarapított teljes könyv- és kottatára (kéziratok, dokumentumértékű 18. 

század végi-19. század eleji zenei nyomtatványok, másolatok, évkönyvek, oktatási 

segédanyagok) a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia kurrens könyvtárának 

állományában maradt.4 

 A Kolozsvári Állami Levéltárba került forráscsoportot – 175 dossziéba felosztott 

dokumentumok: jegyzőkönyvek, alapító iratok, számlák, növendéki naplók, belső 

tervezetek – a fondjegyzék szerint Lakatos István zenetörténész rendezte-rendszerezte. 

Mivel némelyik ív margóján Benkő András monogramja, esetenként széljegyzetei is 

láthatók, feltételezhető, hogy a muzikológus is segédkezett a hatalmas, több ezer ívnyi 

anyag levéltári előkészítésében, és valószínűleg az ő kezdeményezésére archiválták 

néhány német kéziratos szöveg átiratát, nyersfordítását is. A teljes fondból látszólag csak 

40 dosszié anyaga (1819-1869) kapcsolódik szorosan a disszertációban tárgyalt 

periódushoz, azonban a feldolgozott irattári anyagban talált ellentmondások (1834-es 

aláírási ívek az 1858-as anyagban, 1829-re datált 1819-es megnyitó beszéd, helyenként 

archiválva Seprődi János, Augustin Bena, Lakatos István jegyzetei stb.) szükségessé 

tették a teljes 19. századi rész, vagyis 50 iratcsomó, mintegy 3200 ív áttanulmányozását.  

 A fent bemutatott forrásanyag az adminisztratív adatokon, levelezéseken kívül 

több tevékenységi naplót is tartalmaz. Ezt a dokumentum-csoportot szervesen egészíti ki 

a Muzsikai Conservatorium további két teljes és egy töredékes jegyzőkönyve (1837, 1840 

és 1841-as évek), mely a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár Kézirattárában 

tanulmányozható.5 

 A kolozsvári Akadémiai Könyvtárban fellelhető dokumentum-együttes, A 

Kolozsvári Zene-Conservatorium címmel kötetekbe sorolt primer forrásanyag főleg a 

                                                 
4 Az értékes anyag kutatása nehézkes. A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia könyvtárának 
felépítése ugyanis sajátos, mert bár kurrens, nem kutató-könyvtár, mégsem követ semmilyen standard 
(UNIMARC ilLásd ISBD) tervet. Ily módon a proveniencia-elv sem segíthet a különböző lelőhelyről 
vételezett anyagok utólagos beazonosításában. A katalogizálás során egyedül a bevételi 
jegyzőkönyvekben jelenik meg, hogy az állomány legelső darabjai közül néhány a Magyar Művészeti 
Intézettől származik. A kolozsvári Muzsikai Egyesület forrásdokumentumai között eddig nem bukkant fel 
sem a 19., sem a 20. századból származó kottajegyzék, ily módon eddig kizárólag a posessori pecsétek, 
kézírásos ajánlások, ilLásd a forrásanyagban konkrétan hivatkozott művek beazonosítása lehetséges. 
5 A kolozsvári Muzsikai Conservatorium jegyzőkönyvei az 1837., 1840. és 1841. évre (utóbbi töredékes). 
Biblioteca Centrala Universitara (Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár), jelzete: Colecţia de 
documente 111. (A továbbiakban: Jegyzőkönyv, évszám.) 
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zenei intézmény 19. századi történetéhez szolgáltat adatokat. A Muzsikai Egyesület, majd 

utódintézménye, a Zenekonzervatórium által kibocsátott nyomtatványok: iskolai 

felhívások, plakátok, koncertműsorok, évkönyvek találhatók itt az 1819–1906 közötti 

periódusból, négy kötetbe elosztva.6 Nem elsődleges, de a kutatás szempontjából 

ugyanannyira értékes forrás a sorozat ötödik kötete, egy kéziratos monográfia 1892-ből.7 

Szerzője, Ürmössy Lajos, a Conservatorium korabeli (mára részben elkallódott) 

irattárának 1819-1878 közötti dokumentumait dolgozta fel, gyakorlatilag kijegyzetelve 

azokat. Az Országos Széchényi Könyvtár őrzi a hatodik kötetet, mely Ruzitska György 

nyomtatott Énekiskoláját tartalmazza.8 Utóbbi adományozója, a kolozsvári zeneiskolát 

évtizedekig igazgató muzsikus leszármazottja, Ruzitska Lajos bejegyzése szerint a teljes, 

hatkötetes sorozat az 1896-os Milleniumi Kiállítás apropóján készült, és ott úgy jelent 

meg, mint „a Kolozsvári Zene-Conservatorium irat-, műsor- és kottatárából származó 

dokumentumok gyűjteménye.”9  

 Másodlagos forráscsoport, de fokozott figyelmet igényel a Conservatorium 

mindennemű nyomtatásban, vagy a napi sajtó hasábjain jelentkező megnyilvánulása 

(koncertműsorok, alkalmi kompozíciók kiadott szövegei, felhívások, beszámolók, 

kritikák, hírlapi polémiák stb.).  

 Kutatásomban lehetőleg teljességre törekedtem a korabeli sajtóban fellelhető 

híradások dokumentációját illetően. Az 1819-1869 közötti időszakban kolozsvári híreket 

közlő, Erdélyben és Magyarországon megjelenő, magyar és német nyelvű periodikák 

évfolyamait tanulmányoztam. A vizsgált sajtóbeli szövegek egy része a Conservatorium 

saját fogalmazványa, a társaság hivatalos jelenése vagy a közelgő koncertjeinek, 

növendékhangversenyeinek, vizsgáinak hirdetése. Más részük hangversenykritika, illetve 

a színházi együttműködések, vendégművészek előadásain való közreműködés említése. A 

publicisztikai írások között a Conservatorium működését, oktatási tevékenységének 

folytatását szorgalmazó felhívások, plakátok, ill. egyéb kisnyomtatványok is szerepelnek.  

 Mint fentebb már jeleztem, igyekeztem a kolozsvári Muzsikai Egyesülettel 

érdemben fogalkozó sajtótermékek félévszázadnyi időszakát teljesen áttekinteni. 
                                                 
6 Biblioteca Academiei Cluj (Kolozsvári Akadémiai Könyvtár), jelzete: MsU. 2831, 2832, 2834 és 2835. 
7 Ürmössy Lajos (1892): A kolozsvári zene-conservatorium története 1819-től 1878-ig. Biblioteca 
Academiei Cluj (Kolozsvári Akadémiai Könyvtár), jelzete: MsU. 2833. A továbbiakban: Ürmössy, 1892. 
8 Kolozsvári Zene-Conservatorium VI. Országos Széchényi Könyvtár, Z23147. 
9 Kolozsvári Zene-Conservatorium VI., o. n. 
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Természetesen vannak átfedések a híradások között, és van olyan periódus – például a 

szabadságharc leverését követő időszak – amelyre a korabeli politikai viszonyok folytán 

kevesebb adatot találtam. 

 A Hazai s Külföldi Tudósítások 1819-1839 között részletes beszámolókat közölt a 

Conservatorium alapításáról és tevékenységéről. A Hazai Hiradó, a későbbi Erdélyi 

Hiradó 1828-1848 közötti évfolyamait vizsgáltam mellékletével, a Nemzeti Társalkodó 

1835-1839 közötti számaival együtt. Ebben a kolozsvári lapban jelent meg a legtöbb 

Conservatoriummal kapcsolatos szöveg. Az újság szerkesztője, Méhes Sámuel 

református főiskolai tanár ugyanis a Conservatoriumot gyakori híradásaival pártolta, és a 

zenei intézet is a lap hasábjain hirdette évi felvételi vizsgáit, közgyűléseit, hangszeres 

próbáit. 

 A Jelenkor 1832-1840-es, a Honművész 1837-1841 közötti lapszámai a 

Conservatorium korai történetének egyik leggazdagabb korszakához szolgáltattak 

adatokat. A szabadságharc leverése utáni első években Kolozsváron is a polgári 

intézmények és a sajtó kényszerű szünetelése volt jellemző. A Hetilapban az 1852-1855, 

a Kolozsvári Közlönyben az 1859-1869 közötti évek conservatoriumi történéseiről 

találtam adatokat. 

 Néhány esetben csak egy-egy hír erejéig bukkantam a Conservatorium 

tevékenységére vonatkozó utalásra, másutt a sajtótermék megjelenésének ideje volt rövid. 

A Wiener Zeitschrift (1819), a kassai Szemlélő (1833, 1836-37), a brassói Satellit des 

Siebenbürger Wochenblattes (1840-1841), a nagyszebeni Der Siebenbürger Bote (1847), 

a kolozsvári Ellenőr (1848) és a Kolozsvári Színházi Közlöny (1859-1860) adatait 

használtam fel. 

 Működésének első harminc évében a Conservatorium szorosan együttműködött a 

kolozsvári Nemzeti Színház különböző társulataival, s a gyakori – a kor szóhasználatával 

élve –„muzsikális akadémiák” (hangversenyek) mellett a növendékek is több ízben 

felléphettek a színházban. Az 1819-1849-es periódus zenés-színházi eseményeit, a 

Conservatorium és a helyi teátrum koprodukcióit illetően a zenei intézmény irattára 

utalásainak kiegészítésére a kolozsvári Állami Levéltárban található színházi 

dokumentumokat (jegyzőkönyvek, levelezés, inventáriumok), valamint a szintén 

kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár, az Akadémiai Könyvtár és a budapesti 
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Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának színlapgyűjteményét, illetve a 

korabeli színházi zsebkönyvek közleményeit, adatait vizsgáltam.  

 Az OSZK Plakát- és kisnyomtatványtárában fellelhető, kevéssé rendszerezett 

dokumentumok közt található nyomtatványok (felhívások, jelentések) szervesen egészítik 

ki a Muzsikai Egyesület elsődleges forrásainak adatait.  

 A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia Könyvtárának 19. századi kottái és 

az Akadémiai Könyvtár zenei kéziratai között is több, a Muzsikai Egyesület oktató- és 

művészi munkájához kapcsolódó zeneművet azonosítható. 

 Ruzitska György, a kolozsvári zenei intézet igazgatójának fennmaradt levelezése 

és kéziratos művei az OSZK Kézirat- ill. Zeneműtárában, valamint a kolozsvári Egyetemi 

és Akadémiai Könyvtár, ill. a Gheorghe Dima Zeneakadémia gyűjteményeiben 

tanulmányozhatók.10 A Conservatorium 1830-as évekbeli újjászervezésében 

kulcsszerepet játszó zeneszerző-muzsikus magánlevelei, akárcsak különböző pedagógiai 

munkái, valamint az iskola növendékeinek ajánlott művei és azok bejegyzései is az 

intézetben folyó képzés történetéhez és szakmai színvonalának meghatározásához 

kapcsolnak új adatokat. 

 Az intézményes zeneoktatás analógiáit keresve, a kolozsvárit egy évvel megelőző, 

1818-ban alapított innsbrucki zenetársaság iskolájának története, illetve a Muzsikai 

Conservatorium legközelebbi szakmai párhuzama, a pest-budai Hangászegyleti Zenede (a 

későbbi Nemzeti Zenede) munkáját dokumentáló tanulmánykötet is kutatási előképül 

szolgál (Hrs. Steiner, 1993, valamint szerk. Tari−Sz. Farkas, 2005). Az erdélyi, magyar 

tannyelvű intézetek közül az 1846-ban alapított csíksomlyói „tiszavirág-életű” zeneiskola 

működéséről Bicsok Zoltán közölt értékes forrásdokumentumokat (Bicsok, 2012). 

 Veszprémi Lili munkája, a magyar zenepedagógia-történet zongoraoktatással 

foglalkozó kötete a korabeli tananyagok és szakmódszertani törekvések, Tallián Tibor 

Schodelné Klein Rozáliáról szóló monográfiájának alfejezetei a 19. század elejének 

európai és magyarországi énekes-képzés történetének szintézisét adják (Veszprémi, 1976 

és Tallián, 2015, 156-220. o.)  

                                                 
10 Ruzitska György és Béla hagyatéka. OSZK Kézirattár, Fond 40, és Ruzitska György zenei kéziratai, 
OSZK Zeneműtár, Ms Mus 207-258. A zeneszerző hagyatéka két részletben, 1911-ben és 1964-ben került 
az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményébe. 
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 A Muzsikai Egyesületben folyó zeneoktatás történetének legcélravezetőbb módját 

keresve kerülöm a csak a legfontosabb eseményeket kiemelő, vagy a jegyzőkönyvek 

bejegyzéseit napló-szerűen követő módszereket. Ezek helyett, a kolozsvári intézményes 

zenetanítás első évtizedeit tárgyalva, a különböző periódusokat részletező fejezetekben 

igyekszem azonos felépítést alkalmazni. A fejezetekben a diakronisztikus és 

szinkronisztikus, problématörténeti csomópontokat egyaránt vizsgálom. A kolozsvári 

zeneiskola szűkebb történetére irányuló alapkutatást deduktív eljárással szeretném 

folytatni, a feltárt jelenségekből következtetek majd elméletekre. Az intézet 

működésének kronológiája mellett minden esetben utalok a szervezeti-személyi 

változásokra (elnök, zenei igazgató, tanárok, jeles növendékek). Emellett kitérek az 

oktatás tartalmi és módszertani rendjére, és – amennyiben megfelelő adatok álltak 

rendelkezésre – a növendékek számára is.11  

 A kolozsvári zenei tanintézményben alkalmazott oktatási módszerek sokfélesége, 

fejlettsége a Conservatorium pedagógiai tevékenységének egyik fokmérője lehet, ezért a 

tanítás előkészítését és konkrét megvalósulását is figyelemmel kísérem (oktatási 

segédanyagok vétele-másolása, hangszerbeszerzések, új tanszakok, nyilvános vizsgák, 

vagy a növendékek jeles egyházi és világi alkalmakon való fellépése).  

 Doktori disszertációm témájának jellegéből adódóan leginkább a forráskutatás és 

-elemzés módszerét használom. A kolozsvári Muzsikai Egyesület történetében fontosnak 

ítélt szöveges források egy részét a mellékletben, mint fakszimilét, vagy a szövegben, 

betűhíven közlöm is. A pedagógiai műveket, kotta-anyagukkal együtt, eredeti 

formájukban, hasonmásként illesztettem be. A reformkori magyar nyelvű kéziratok 

közreadása során csak ott javítom a textust, ahol nyilvánvaló elírás, betűkihagyás esete 

állt fenn. A korabeli szövegek központozását a mai helyesíráshoz közelítem (pl. 

mondatvégi „–” helyett „.”, vagyis pontot alkalmazok). A zeneszerzők neveit a Zenei 

lexikon (átd. Szabolcsi-Tóth, 1965) szerint, egységesítve jegyezem. Hasonlóképpen a 

szövegekben előforduló családnevek esetében is az akadémiailag rögzített formát, míg a 

keresztnevek írásakor, a nemzeti hovatartozást figyelembe véve esetenként a magyar 

megfelelőt alkalmazom. A könnyebb olvashatóság kedvéért a negyven szónál hosszabb 

                                                 
11 A diákok számát illetően: megfelelő adatok hiányában – a tanulók hónapról-hónapra fluktuáló száma, 
vagy esetenként a növendéki névsorok hiánya miatt – kvalitatív és kvantitatív mutatókat nem közlök. 
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idézeteket – korabeli kéziratok textusai, nyomtatványok szövege, újságcikkek – 

kiemeltem a törzsszövegből. 



16 
 

3. Kutatástörténet, kutatási előzmények 

 

 A 19. század első felének magyarországi és erdélyi történelmi viszonyait 

összefoglaló művek a korszak kulturális irányait, művelődési megvalósításait és az 

iskolahálózat fejlődését is érintik.12A magyarországi neveléstörténet-írás13 eredményeit 

egészíti ki az erdélyi tanügyi rendszer változásait tárgyaló monográfiáiban Fazakas 

Zoltán (Fazakas, 2003; uő, 2007). 

 Zenetörténeti eseményeket, a magyar zenei stílus változásait és a művészetnek a 

nemzeti eszmékben betöltött szerepét érinti az ország zenekultúrájának ezer évét 

feldolgozó impozáns kiállítási katalógus két fejezete.14 Az erdélyi szászok komoly 

hagyománnyal rendelkező kultúrájához, oktatási rendszeréhez, kórus- és egyleti életéhez 

kapcsolódó adatokat Karl Teutsch foglalta össze (Teutsch, 1999). Erdély 

zenetörténetének magyar nyelvű összefoglalója Bartha Dénes 1936-os tanulmánya óta 

nem jelent meg. 

 A magyar nyelvterületen kialakuló zenei szakoktatás folyamatának vizsgálata 

kevés szerzőt foglalkoztatott, érdemi kronológia, mely a magyarországi és erdélyi 

„zenetanodák” változásait a kezdeményezésektől az intézményesülés modern fokáig is 

bemutatná, nem készült. Szávai Magda jelentetett meg összefoglalást Zeneiskoláink 

történetének vázlata címmel Veszprémi Lili könyvének előszavaként (Veszprémi, 1976, 5-

38. o.). Tari Lujza a Nemzeti Zenede történetét bemutató tanulmánykötetben tér ki a 19. 

század elejének magyarországi zenés viszonyaira, Iványi-Papp Mónika ugyanott az 

énekiskola választmányi üléseit idézve kapcsol újabb adatokat az intézményes oktatás 

                                                 
12 A teljesség igénye nélkül Magyarország és Erdély 19. századi történetéhez: Katus László (2007) 
Magyarország a Habsburg Monarchiában. A rendi képviseleti monarchia utolsó korszaka és válsága. In 
főszerk. Romsics Ignác, Magyarország története, 488-634. o.; Köpeczi Béla (1993, főszerk.): Erdély rövid 
története. Akadémiai Kiadó, Budapest; Köpeczi Béla (1986, főszerk.): Erdély története II-III. kötet, 
Akadémiai Kiadó, Budapest; Kósa László (2003, szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, 
Budapest.  
13 A teljesség igénye nélkül lásd Mészáros István, Horváth Márton, Németh András és Pukánszky Béla 
neveléstörténeti műveit: Mészáros István (1968): A magyar nevelés története 1790-1849. Tankönyvkiadó, 
Budapest; Horváth Márton (szerk. 1988): A magyar nevelés története I. Tankönyvkiadó, Budapest; 
Mészáros István–Németh András–Pukánszky Béla (2005): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 
történetébe. Osiris Kiadó, Budapest; Német András – Pukánszky Béla (2004): A pedagógia 
problématörténete, Gondolat Kiadó, Budapest. 
14 Szerk. Kárpáti János (2001): Symphonia Hungarorum. Magyarország zenekultúrájának ezer éve (ezen 
belül Farkas Zoltán: Magyarországi városok zenéje a 18. században 88-101. o., Tallián Tibor: Nemzeti 
színház, nemzeti opera 109-126. o.) 
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történetéhez (Tari-Sz. Farkas, 2005, 11-147. o.). Tallián Tibor monográfiájának két 

fejezete (Képzés és képzetlenség, valamint Tanok és módszerek) tárgyalja részletesen a 

19. század elejének európai ének-pedagógia módszereit, intézményei, gyakorlatát, és 

ezek hatását a magyar zenei kultúrára (Tallián, 2015, 156-181. o. és 182-201. o.). Bicsok 

Zoltán a csíksomlyói Zenei Intézet (valójában a katolikus gimnázium zenei önképzőköre) 

rövid fennállását dokumentálja levéltári forrásokkal, azonban a tanítás konkrét menetéről, 

megfelelő adatok hiányában nem tájékoztathat (Bicsok, 2012). 

 Tar Gabriella-Nóra erdélyi gyermekszínjátszást vizsgáló kötete (Tar, 2004) 

röviden érinti a „Theater-Pflanzschule”, vagyis a színésztanoda legkorábbi, helyi 

megnyilvánulási formáit, és későbbi résztanulmányában már részletesebben foglalkozik 

az erdélyi színészképzés elméletével és gyakorlatával. Tar arra a következtetésre jut, 

hogy Kolozsváron a 20. század elejéig a színésztanoda funkcióját a Muzsikai Egyesület 

(a későbbi Konzervatórium) iskolája töltötte be (Tar, 2012). A romániai magyar 

felsőfokú zenei oktatás történetének vázlatát Benkő András készítette el, írásában az 

1819-ben alapított kolozsvári Muzsikai Egyesület alapképzését említi előzményként 

(Benkő, 1996).  

 Erdély, Kolozsvár zeneélete, tágabban a zenés-színházi, oktatási, reprezentációs 

és templomi szolgálatot is magukba foglaló tevékenységek dokumentálása még 

korántsem teljes, annak ellenére, hogy az 1880-as évek óta jelennek meg publikációk a 

témában. Az erdélyi színház- és művelődéstörténet terén az utóbbi évtizedekben jelentős 

előrelépések történtek (a legújabb közlések közül lásd Bartha, 2010, János-Szatmári 

2007, Tar, 2004 monográfiáit), de a korszak és a szűkebb régió zenei eseményeit, ezeken 

belül pedig az ismeretátadás folyamatait jelenleg kevés szakember vizsgálja.  

 Lássuk elsőként a zenetörténeti, zenés-színházi kutatási előzményeket. Az egyik 

legkorábbi mű, amely Kolozsvár történetét tárgyalva a város kulturális eseményeire is 

kitér, a Jakab Eleké (Jakab, 1888). Ezt követi Ferenczi Zoltán 1897-ben megjelent, a 

nemzeti romantika évtizedeinek színázi és zenés-színházi kolozsvári eseményeit is 

rögzítő monográfiája (Ferenczi, 1897). Ebben a szerző a kolozsvári színészet és színház 

történetét ismertetve röviden a zenés eseményekre is kitért. Bartha Dénes Erdély 

zenetörténetét bemutató művében elismerte a kolozsvári Muzsikai Egyesület 

jelentőségét, röviden históriáját is vázolta, és az intézet létesítését fordulópontként 
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értelmezte a régió zenei kultúrájának fejlődésében (Bartha, 1936. 595-644. o.). Dobszay 

László fél évszázaddal későbbi, átfogó magyar zenetörténete a nemzeti romantika 

korszakának magyarországi és erdélyi eseményei, irányzatai között csak röviden említi 

Kolozsvárt és zenés színpadának, zenei egyesületének, vezető muzsikusainak 

tevékenységét (Dobszay L., 1998). Legány Dezső a Muzsikai Egyesület iskolaalapító 

felhívását és egyéb, az intézettel és működésével kapcsolatos híreket idéz és 

dokumentumokat közö (Legány, 1962).  

 A múlt század hetvenes éveinek legújabb kutatási eredményeit (a magyar 

vonatkozású témák esetén erdélyi muzikológusok, Benkő András, Lakatos István, László 

Ferenc munkáit) vette alapul az az Erdély és a Román Fejedelemségek zenetörténeti 

eseményeit krónika-szerűen feldolgozó mű, amely a Kolozsváron működő 

Conservatorium tevékenységét is érintőlegesen jegyzi (Cosma, 1977). László Ferenc 

muzikológus tanulmányainak visszatérő témája a 19. századi erdélyi magyar és szász 

zenekultúra fejlődésének, képviselőinek bemutatása (László,1980; uő 2004). A 19. 

századi kolozsvári zenei miliőhöz kapcsolódik Lakatos István több írása is (Lakatos 

1939b; uő szerk. 1940; uő 1977a, 1977b és 1983) és társszerzős művei (szerk. Lakatos-

Ghircoiaşu, 1955; Lakatos-Ruzitska é.n.). Lakatos kutatásait folytatta és egészítette ki 

Benkő András, aki a Haydn-recepció helyi epizódjait és a zenés színpad változásait 

vizsgálta. (Benkő, 1996, uő 1992) Az 1793-1955 közötti időszak kolozsvári 

hangversenyéletét dokumentáló doktori disszertációjában Benkő Judit csupán a 

Muzsikai Egyesület koncertszervező tevékenységét emelte ki (Benkő J., 2004). 

 Az önálló tanulmányok, hivatkozások mellett meg kell jegyezni, hogy a 

kolozsvári Muzsikai Conservatorium gyakran pontatlan adatokkal szerepel a tágabb 

szakirodalomban. Az erdélyi város ezer éves históriájához kapcsolódó tanulmányokat 

közlő kötet végén található kronológiában például több ízben is helyet kapnak kolozsvári 

zenei társuláshoz és iskolájához kapcsolódó ismertetők – sajnálatos módon már a 

Conservatoriumot említő legelső információ téves, Gaal György ugyanis Ruzitska 

személyével társítja a Muzsikai Egyesület 1819-es létesítését (Gaal, 2001, 327. o.). 

Azonban már korábban sem volt konszenzus a kutatók részéről a kolozsvári egyesület 

alapításának időpontját, célkitűzéseit vagy vezetőit illetően. Már Lakatos István, az 

intézet történetének szentelt egyik első publikációjában már félredatálást jelzett a Révai 
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Nagy Lexikon szócikkében, ahol is Ruzitska György neve szerepel a kolozsvári Muzsikai 

Egyesület 1837-es (sic!) alapításánal (Lakatos, 1940, 7. o.).15 Az impozáns 

szakirodalommal rendelkező Erdély története köteteiben következetlen a terminológia és 

homályos az időrend: „Kolozsvárt már az 1810-es évektől működött konzervatórium” 

(főszerk. Köpeczi, szerk. Szász, 1986, III. kötet, 1288. o.). Hasonlóan általánosít Tóth 

Dénes, aki „Ruzsicska György elnökkarnagy” (sic!) javára írja, hogy a városi zeneiskola 

1835-ös felállítását, tehát alapítását követően állandó művészies koncertekről 

gondoskodott (Tóth, 1930, 31. o.). 

 A szakirodalomban szereplő, egymásnak ellentmondó adatoknak, no meg a 

sajátos történelmi premisszáknak (Erdély 1848 előtti különállása, majd az 1920 utáni 

államhatárok módosulásának) is tulajdonítható, hogy az újabb, a 19. századi magyar 

zeneoktatási intézmények krónikáit és pedagógiai megvalósításaikat közlő írások nem 

utalnak semmilyen módon a kolozsvári egyesület képzési kereteire (Tari-Sz. Farkas 

2005, Veszprémi, 1976). 

 A kolozsvári Conservatorium és iskolájának története a primer források 

felkutatása, közzététele és kritikai értelmezése révén körvonalazható hitelesen. Hogy az 

intézmény tevékenységeiről monografikus igényű munka mindeddig csak kéziratban 

maradt fenn, azt nem a téma érdektelensége, sokkal inkább a forráscsoportok 

szétszórtsága, valamint az interdiszciplináris jelleg magyarázza. A feltáró munkát 

nehezíti, hogy a Conservatorium irattára a többszörös impériumváltás alatt 

nagymértékben csonkult, és a sajátos romániai levéltári viszonyok miatt jelenleg 

különböző lelőhelyeken kutatható. 

 Alapos, szintézis-teremtő igénnyel készült munkáról nem tudunk, azonban több 

ízben is megkísérelték az erdélyi intézmény történetét vázolni. A kolozsvári Muzsikai 

Egyesület két legelső, 19. századi monográfusa nem volt történész, és kutatási 

tapasztalattal sem rendelkezett. 1877-ben Nagy Gábor az egyesületben végzett titkári 

teendői mellett, pusztán ügyszeretetből vállalta az irattár anyagának leltározását az 

                                                 
15 Sajnálatos módon Lakatos István, a témában legtöbbet publikáló kutató is több ízben téves adatokat 
közölt. Példa erre a kolozsvári Muzsikai Egyesülethez kapcsolódó utolsó tanulmánya is, mely, noha 
címében a Házi Zenekör történetét hivatott bemutatni, párhuzamosan a Conservatorium tevékenységének 
vázlatos bemutatását is adja. Az oktatási intézet működési színhelyét, a tanítás nyelvét illető információk, 
vagy az események sorrendjének elvétése mellett több helyütt megalapozatlan következtetéseket von le a 
tanulmány szerzőja (Lakatos, 1977, 197-223. o.). 
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alapítástól az 1860-as évekig. Ürmössy Lajos szerint „A legnagyobb lelkiismerettel 

végzé ezt Nagy Gábor, nemcsak a czimek megnevezésére szoritkozott, hanem a 

leglényegesebbeknek tartalmát is kivonatolta, ugyanigy téve a jegyzőkönyvek 

tartalmával is.”16 A titkár feljegyzéseire 1892-ben még hivatkozik Ürmössy, de a 

dokumentum tényleges meglétét az intézmény irattárában mára csak egy vázlat17 jelzi.  

 Az intézményesülés 19. századi folyamatában fontos szerepet kapott a múlt 

eseményeinek feltárása is, ilyen megfontolásból kérte fel Hintz György, a Muzsikai 

Conservatorium elnöke Ürmössy Lajost az 1819-1877 közötti időszak dokumentálására. 

(Ürmössy 1892-es kéziratára az előző fejezetben, a Muzsikai Conservatorium szekunder 

forrásai között hivatkoztunk.) A három hét megfeszített munkával készült, 133 ívnyi 

kézirat kronológiai sorrendben ismerteti az intézmény történetét. Ürmössy természetesen 

nagyobb hangsúlyt fektetett kortársai (a polihisztor Brassai Sámuel, Farkas Ödön 

igazgató, Hintz György elnök) jelentőségének, tevékenységének méltatására. Zenei 

eseményeket, a hangversenyek műsorait, jeles közreműködőket nem említett, azonban 

helyesen periodizált és – ami a későbbi kutató-nemzedékek számára értéket jelent – 

dokumentumokat idézett hitelesen. 

 Lakatos István zenetörténész több tanulmányában és forrásközlésében dolgozott 

fel kolozsvári zenei eseményeket. Az erdélyi és az egyetemes zene históriájának széles 

spektrumát felölelő kutatói pályáját végig kísérték a Conservatoriumhoz kapcsolódó 

publikációk, összegzésükre azonban mégsem vállalkozott. Írt az alapításról (Lakatos, 

1939b), Ruzitska György igazgatóról, akinek emlékiratait is közreadta (Lakatos, 1939a, 

uő közr., 1940), hivatkozott az intézményre a kolozsvári szimfonikus hangversenyek 

kapcsán.18 A Gheorghe Dima Zeneakadémia monográfiájának gépiratában – a román 

vezetőség legitimizáló törekvéseit elősegítve – a felsőoktatási intézmény közvetlen 

elődjeként mutatta be az 1819-ben alapított Muzsikai Egyesület iskoláját.19  

                                                 
16 Ürmössy, 1892, 125. o. 
17 Nagy Gábor (?): A „Kolozsvári Zene-Conservatorium” monográfiája. Első rész. 1819-től 1839-ig. 2 ív. 
Kolozsvári magyar Konzervatórium/10. kötet/1839. 
18 Lakatos István – Ruzitska Lajos, Kolozsvár zenei élete 125 éven át (1819-1944), kézirat, Kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár, MS 4743.; Lakatos 1997b. 
19 Romeo Ghircoiasu –Lakatos István (1952, szerk.), Monografia Conservatorului de muzica „Gh. Dima” 
din Cluj. Redactare provizorie, (A kolozsvári Gh. Dima Zeneakadémia monográfiája. Ideiglenes anyag) 
Kolozsvár, Gheorghe Dima Zeneakadémia, Ib773. jelzet. 
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 Legutóbb Fancsali János közölt gazdag levéltári dokumentációt felsorakoztató 

tanulmánykötetében a kolozsvári intézet és vezetői tevékenységéhez köthető írásokat. A 

jórészt forráskidáson alapuló szövegek az első zeneigazgató, Polz Antal személyéhez, a 

kolozsvári Muzsikai Egyesület és Ruzitska György kottatárához kapcsolnak újabb 

adatokat (Fancsali, 2014). 

  A fentiekből látható, a „hosszú 19. század” erdélyi kultúrtörténeti eseményeinek, 

s ezen belül a zenei ismeretátadás folyamatának bizonyos részeredményei már 

publikálásra kerültek. Természetes, hogy a Conservatorium működésének, művészi 

megnyilvánulásainak és konkrét szakmai eredményeinek közzététele hiányában a 

kolozsvári intézményes zeneoktatás részletező (időbeli és tartalmi kereteinek) 

meghatározására sem kerülhetett mindeddig sor. A következetlen terminológia20 és a 

kronológiát és alapadatokat illető ellentmondások dacára, a kutatás során a különböző 

kulturális vívmányok, zenés-színházi, zene- és pedagógia-történeti témák kidolgozói 

között a kolozsvári Muzsikai Egyesület szerepét illetően – szakszerű monográfia 

hiányában is – konszenzus jött létre: a sporadikus források alapján mindnyájan kiemelték 

a művészeti intézet régión belüli és országos jelentőségét.  

 A kolozsvári zeneiskolában folyó szakoktatást az intézmény történetével 

foglalkozók mindeddig csak érintették, az intézmény pedagógiai szerepével pedig 

korábban egyetlen kutató sem foglalkozott. 

 E sorok írója eddig a Conservatorium első félévszázadának történetéhez 

kapcsolódó témákban: az egyesület és a benne folyó zeneoktatás történetéről, 

együttműködéséről a helyi Nemzeti Színházzal, ill. Schodelné Klein Rozália, az iskola 

jeles növendékének egyetlen kolozsvári fellépéséről jelentetett meg tanulmányokat 

(Sófalvi 2005; uő 2013; uő 2014). 

                                                 
20 Nem mai értelemben vett konzervatóriumról beszélhatünk a kolozsvári Conservatorium 19. század eleji 
történetének bemutatásakor. Ezért láttam helyesnek disszertációmban a zenei iskola, oktatási intézet 
kifejezéseket alkalmazni, és a conservatoriumi képzés konstrukciót is erre a még kiforratlan intézményes 
rendszerre alkalmazom. A kolozsvári Zene-Conservatorium képzési struktúrája valójában az 1880-as évek 
végére érte el a nevében már fél évszázaddal korábban megelőlegzett konzervatóriumi fokozatot. 
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4. Értékelés és eredmények bemutatása 

 

4.1. Intézményes zeneoktatás a 19. század elején. Közép-kelet európai előzmények, 

analógiák  

 

 Milyen premisszái is voltak a 19. század elején az intézményes zeneoktatásnak 

Európában, Magyarországon, Erdélyben? A megfelelő történelmi, társadalmi és 

művészeti kontextus vázolása elkerülhetetlen a téma értékelése szempontjából, ezt 

szolgálja a továbbiakban az 1800-es évek első évtizedeinek művelődés- és pedagógia-

történeti csomópontjaira koncentráló, vázlatos korszak-bemutatás.  

 A 19. század elején Európa-szerte kiteljesedő modernizációs folyamatokban a 

tankötelezettség bevezetése, az állami oktatási rendszer kiépítésének eredményeként az 

iskolaügy fejlődésének új szakasza kezdődött. A tanítóképzés kialakítása, a kisdedóvók, 

az intézményes leánynevelés megszervezése mellett a szakképzéssel párhuzamosan a 

művészeti képzés keretének kialakítása és az egyetemek modernizációja révén a század 

végére új szakmai szinten kialakított és általános szinten megfogalmazott feladatokat 

ellátó, állami jóváhagyások és elvárások szerint működő nemzeti közigazgatási struktúrák 

jöttek létre (Németh-Pukánszky, 2004, 444. o.). Az állam és a felekezetek által egyaránt 

fontosnak tartott oktatásügy központi kérdés mindvégig a század európai és magyar 

országgyűlésein.21  

 A 18. század végének-19. század elejének pedagógiai áramlatai a közoktatási 

intézetek curriculumainak alakulásában is nyomon követhetők. A herbarti 

tantervelméletben a művészetek bevonása szintjén az esztétikai kérdéskör jelenik meg. A 

szakoktatás rendjében, a filantropista nevelés-szemlélet jegyében a polgári mesterségek 

elsajátítása is hozzájárult ahhoz, hogy a nevelés-oktatás tartalmát közelíthessék a 

hétköznapi élet követelményeihez (Mészáros-Németh-Pukánszky, 2005, 105. o.). Az 

iparosiskolákban a technikai stúdiumok teret engedtek a művészeti diszciplínáknak (pl. 

szabadkézi rajz). A szépművészet körébe tartozó tárgyak oktatásának megjelenése 

hatással volt az intézményi struktúrák alakulására. Németh András is hangsúlyozza: 

„azok a középiskolák, amelyek […] az általános képzésen kívül felklészítettek egyebek 

                                                 
21 A témáról bővebben lásd Bényei, 1994.  
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között kézműves, ipari, [kiemelés S. E.] kereskedelmi, mezőgazdasági, erdészeti, 

igazgatási foglalkozásokra […] megnyitották kapuikat a leányok előtt is, és ezzel 

megelőzik a századfordulón jelentkező női emancipációs mozgalmat.” (Németh-

Pukánszky, 440. o.). A gender-role változása révén a 19. század elejére már jellemző, 

hogy a társadalom a művészeti, s különösen a zenei képzést a polgári családok lányainál 

majdnem kötelező szegmentumnak tartotta, a szegényebb rétegeknél pedig mint karrier-

lehetőség jelent meg. Társadalmi alapjait tekintve tehát a zene- és énektanulás a lányok és 

fiatal nők nevelésének nélkülözhetetlen eleme, illetve élet-kilátásaik tervezésében remélt 

hasznának köszönhetően a biedermeier domináns kulturális trendjeinek egyikévé vált 

(Tallián, 2015, 165. o.). 

 Általánosságban megállapítható, hogy zeneiskolák, vagyis az őket ekkor 

működtető zenei és művészeti intézetek, társulások alapításának kedvezett a korszak 

fejlődő gazdasági és virágzó szellemi légköre. A napóleoni háborúk befejeztével számos 

európai államban stabilizálódott a gazdasági helyzet, és ez természetesen hatással volt a 

művelődés fejlődésére is. A felvilágosodás eszmerendszere addigra már lényeges 

változásokat indított el az európai társadalmi és kulturális folyamatokban. A sajtó 

megnövekedett szerepe, a könyvkiadás felvirágzása és nem utolsó sorban a különböző 

polgári intézmények (egyesületek, társulások) elterjedése is hatással volt a kialakuló 

modern műveltségre, a diszciplináris tudományos életre (bővebben lásd Dobszay T., 

1998, 164-188. o.). 

 A korszak közművelődési áramlatainak befolyása, a szakma belső igénye és az 

érdeklődő kívülállók erőfeszítései folytán a 19. század közepéig Európa nyugati, majd 

keleti régióiban is a hétköznapok részévé vált a hivatásosokat és műkedvelőket tömörítő 

kulturális egyesületek munkája. Zenei társulások létesültek a kisebb-nagyobb művelődési 

központokban, s az egyesületek, filharmóniai társaságok kebelén – általában azok 

alapítását követően néhány évvel – rendszerint kialakultak, felfejlődtek és megerősödtek 

az oktatási intézmények is (Tar –Sz. Farkas, 2004, 14-16. o.). Ez természetese hosszú 

folyamat volt, s még évtizedekkel az első szervezett ének- és zeneoktatás intézmények 

megjelenését követően, a 19. század közepén is polemizáltak a konzervatóriumi ideál 

érdekében a közép-európai országok művészet-kedvelői. (Tallián, 2015, 163. o.).  
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 Az ekkor keletkezett zenei intézetek képzési szintje természetesen nem volt, nem 

is lehetett egységes. Legtöbbjük énekoktatással indított – ez a korban egyúttal az 

általános zenei ismeretek elsajátítását jelentette –, emellett az egyesületi tagok gyakran 

vállalták a különböző divatos vonós- és fúvóshangszerek oktatását. Ritkábban számozott 

basszus, vagyis elemi zeneszerzéstan, a fortepiano polgári térhódításával párhuzamosan 

pedig billentyűs hangszer is megjelent a tantárgyak között. A színházi centrumokban a 

zenei intézmények együttműködtek a helyi társulatokkal, s jellemző volt, hogy iskoláik 

kezdetben, rövid ideig színitanodai funkciót is betöltöttek. Jól szemlélteti ezt, hogy a 18-

19. század fordulóján alakult zeneoktatási intézmények rangidőse, az 1795-ben két 

korábbi intézmény összevonása révén létesült párizsi konzervatórium is Conservatoire 

National de Musique et dʼart Dramatique néven alakult. A francia állam által támogatott 

zenei intézményben ingyenes volt az oktatás, feltételt csupán a sikeres felvételi vizsga 

jelentett22  

 A francia zeneoktatási modellt Közép-Európában is előszeretettel alkalmazták, a 

legkorábban Prágában, 1811-ben.23 Ezt követően, a 19. század második évtizedében 

megkezdték tömeges működésüket a Német- és a Habsburg birodalom területén a 

különböző zenetársaságok. A biedermeier, ez a rokokó és a romantikus korszak közti 

átmenet a német polgári házizene virágkora, és a zeneegyletek és iskoláik alapításának 

tulajdonképpeni időszaka. Az énektanulás növekvő népszerűségét a zenei műfajok 

oldaláról a német dal honi népszerűsége, illetve a kontinentális „opera-hisztéria” is 

elősegítette. Drámai énekesek képzésére azonban a kimondottan a teátrumokhoz 

kapcsolódó kisebb oktatási intézetek célszerűtlen voltak. A ciklusonként változó évadok, 

csődök, a színházak működési rendje ugyanis alkalmatlan körülményeket kínált az 

intézményes énekesképzésre (Tallián, 2015, 165. és 177. o.). Megoldást a zenei oktatsás 

intézményi formáinak kiépülése, a konzervatóriumi modell alkalmazása jelenthetett. 

 Az 1812-ben alakult bécsi Gesellschaft der Musikfreunde in Wien hármas 

célkitűzésében is szerepelt egy konzervatórium létesítése, ez 1817-re valósult meg. A 

bécsi intézet mintáját követő vidéki egyesületek iskoláit hasonlóképpen. a hivatásos 

zenészképzés céljából alakították, Tallián Tibor megfogalmazásában „a [conservatorium] 
                                                 
22 Lásd bővebben Hondré, 1996, 83. o. 
23 Az 1808-ban alapított Prágai Konzervatóriumban a napóleoni háborúk miatt csak három évvel később 
kezdődött el az oktatás, a párizsi példát követve ingyenes módon.  
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szó eredeti jelentését és az itáliai és a francia páldát szem előtt tartva egyszerre 

filantropikus és haszonelvű céllal.” (Tallián, 2015. 163. o.)  

 Az 1815-ben létesült grazi Akademischer Musikverein iskolája 1816-tól, míg az 

innsbrucki Musik-Verein 1818-tól hirdetett zenei alapképzést.24 A német példát követő 

osztrák konzervatóriumok nem az olasz iskolák conservatorio-it, hanem a francia 

szakképzési intézményeit tekintették ideáljuknak (Tallián, 2015, 164. o.). A közép- és 

kelet-európai nagyobb városokban a zenei társaságok általában azonos modell szerint 

szerveződtek: a polgári kezdeményezést a helyi arisztokrácia pártfogolta, és jellemzően 

csak külföldi, vagy idegenben képzett muzsikusok képviselték a szakmát. Olasz, cseh, 

morva, később osztrák és német zenészek migrációja révén valósulhatott meg a közép-

keleti régióban a műveltebb nyugathoz való „zenei felzárkózás” több aspektusa is 

(Farkas, 2001). Ezek egyike a szélesebb rétegek számára elérhető zeneoktatás 

szükségessége volt, hiszen az idegen példa nyilvánvalóvá tette: a professzionalizáció 

egyik legfontosabb feltétele a képzés megerősítése. 

 A zenei egyesületek intézményes és anyagi keretük megszilárdítását követően, 

jellemzően 2-4 év múltán hirdettek oktatást. Az 1818-ban létrehozott innsbrucki 

Musikverein iskolájának képzési tárgyai közt kezdetben csupán ének és különböző 

hangszerek szerepeltek. A curriculum kiegészítéseként, mivel a teátrumi kapcsolat a tiroli 

egyesületben is fontos szerepet játszott, a Musikverein első éveiben önálló „színészképző 

tagozat” funkcionált az intézetben, saját igazgató irányítása alatt, speciális tantárgyak 

hirdetésével. A későbbiekben aztán a tiroli társaság iskolájában már csak a zenei 

szakképzés fejlődött tovább. Az osztrák tanügyi rendszernek megfelelően a diákok 

kötelező módon nyilvános vizsgán, valamint az egyesület által szervezett 

hangversenyeken vettek részt. A zenei igazgatót a kor szakmai gyakorlatához híven az 

osztrák intézetben oktatási feladatokkal is megbízták, emellett a koncertek előkésztésében 

és kivitelezésében működött közre (Steiner, 1993, 35. o.). 

 Nyugat-európai mintát követve már a 18. század végétől – 19. század elejétől 

sorra alakultak Magyarországon – a gyakran kérészéletű – zenei egyesületek, melyek 

általában oktatási célkitűzéseket is megfogalmaztak. A gazdasági és kulturális élet 

                                                 
24 Az osztrák példákra lásd még az Osztrák Zenei Lexikon szócikkeit, valamint Wolfgang Steiner 
monográfiáját, Steiner, 1993. 
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fellendülésével, valamint a polgári öntudat erősödésével magyarázható, hogy 

Ausztriában, Magyarországon és Erdélyben is a 19. század második harmadára esik a – 

nem csak művészeti profilú – állandó tevékenységet folytató egyesületek alapításának a 

nagy többsége (v.ö. Kósa, 2003. 260. o.).  

 Ebben az időszakban jött létre a Kolozsvári Muzsikai Egyesület (1819), az Aradi 

Hangászegyesület (1832), a Pest-Budai Hangászegyesület (1836), a nagyszebeni 

Musikverein Hermania (1839), vagy a Debreceni Zenede (1862).25 A korábbi, rövid ideig 

működő társulások tapasztalatain okulva ezek a művészeti intézetek már hosszabb távra 

terveztek, s tevékenységüket is biztosabb anyagi és szakmai alapokra helyezhették (Tari-

Sz. Farkas, 2005, 16-17. o.). Bár, természetes módon, a „zenetanodák”, „muzsikai 

oskolák” kezdetben csupán elemi ismereteket közvetítettek, mégis közvetítésük révén 

alakulhatott ki az az intézményi hálózat, amely Magyarországon és Erdélyben is a 

későbbi közép- és felsőfokú képzés rendszerének alapját képezte. Magyar zenepedagógiai 

intézménytörténetünkben még kevéssé vizsgált a reformkorban és a dualizmusban 

kialakult ilyen jellegű oktatási intézetek története. A fővárosban létesített Hangászegylet 

vagy Filharmóniai Társaság tevékenységének szakszerű dokumentálása mellett a fejlődő 

vidéki egyesületek munkája leginkább művelődéstörténeti szempontból foglalkoztatta a 

kutatókat, s konkrét zenei vagy pedagógiai jelenségeik megfogalmazására nem minden 

esetben kerülhetett sor. A csíksomlyói Katolikus Gimnáziumban időszakosan működő 

zeneintézet kísérletének bemutatása jó példa erre (Bicsok, 2012, 169-193. o.). 

 A kolozsvári Conservatorium legközelebbi, érdemi hazai analógiája az 1840-ben, 

a pest-budai Hangászegyletben létesített nyilvános zeneiskola. A magyarországi 

egyesületben kezdetben csak énekoktatás folyt, 1850 körül indult hegedűosztály, majd ezt 

követte a zongora oktatása. Az 1856-tól már a Zenede nevet viselő intézményben a 

teátrumi munkához való kapcsolódás jegyében 1860-tól „szavallati tanszék” működött 

(Tari-Sz. Farkas, 2005. 124. o.). A Hangászegylet zeneiskolájában a hasonló 

intézményekhez képest igen hosszú tanulmányi időszakot határoztak meg, azonban ez 

folyamatosan csökkent. 1850-ben már hat évnél kevesebbre módosították, míg 1863-ban 

a kezdők számára már csupán két év volt kötelező (Tari-Sz. Farkas, 2005. 97. és 140. o.). 

                                                 
25 Előzményeiket, a magyar nyelvterületen a 19. század elején csak időszakosan fennálló zenei 
társulásokat – mivel nem volt jellemzően oktatási profiljuk – ezúttal nem tárgyaljuk. 
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A Zenede jeletnősége a magyar zenei képzés rendszer kialakításában, a zeneakadémiai 

intézményi fokozat előkészítésében a kortársak számára is nyilvánvaló volt. 

  

4.1. Történelmi háttér, előzmények: (zenei) kultúra, oktatási törekvések a 19. század 

eleji Kolozsváron 

 

 A nemzeti romantika és a reformkor eszméinek kibontakozásában 

Magyarországon és Erdélyben is egyre nagyobb jelentőséget kapott a művészet 

mecenatúrája és ezzel párhuzamosan a művészeti nevelés. A zenei kultúra terjedését nem 

csak annak az esztétikai érzékenységet fejlesztő volta indokolta, a muzsikának – az 

irodalom és más művészetek mellett – a nemzeti nyelv és műveltség kialakításában is 

fontos szerepet szántak a korszak haladó gondolkodói (Dobszay T, 1998. 170. o.). A 19. 

század elején egymással párhuzamosan két különböző, de egymással összefüggő 

területen meginduló zenepedagógia tevékenység magyar nyelvterületen történő 

kibontakozásában egy azonos, igen sajátos aspektus érvényesült. Az oktató célzatú 

kiadványok mellett a zeneiskolák szervezésének folyamatában ugyanis megjelent az 

anyanyelvi oktatás hangsúlyozott igénye (Homolya, 1965. 2. o.). 

 A reformmozgalom hajnalán, a 19. század első évtizedeiben Erdélyben is 

átalakulóban volt a történelmi és kulturális háttér.26 A nemzeti ébredés, a polgárosodás 

komplex és korántsem mindenütt egységes folyamatában Kolozsvár, a régió központja az 

országgyűlés időszakos helyszíneként, iskolavárosként és fejlett színházi élete folytán is 

jelentős szerepet játszott. Ezúttal csak e két utóbbi aspektust tárgyaljuk, hiszen az itt 

működő Muzsikai Egyesület első megnyilvánulásaiban sajátosan ötvöződött az oktatás és 

a teátrum világának nemzeti jellegre törekvő, modern művelődési eszménye.  

 Az európai felvilágosodás nevelési eszméit a magyarországi viszonyokhoz igazító 

országos tanulmányi rendtartás, a Ratio Educationis még alig érintette az általános 

művészeti oktatás kérdéseit. Bár szükségesnek tartotta muzsikát, és a kiemelt anyanyelvi 

iskolák (normaiskolák) tanítóinak képzésében ajánlott tantárgyként szerepelt a rajz 

mellett a zene is, sőt megjelenik a hangszertanítás (orgona), valamint az ehhez 

kapcsolódó templomi szolgálat (Mészáros, 1981. 45. és 239. o.), azonban a második, 

                                                 
26 Az erdélyi kulturális törekvésekről bővebben: szerk. Köpeczi, 1993. 401-402. o.  
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1806-os Ratio is mindössze két paragrafus erejéig, csak a tanítók képzésével 

kapcsolatban említi a kérdést. A művészeti képzést nem széles körben, hanem csupán a 

megfelelő tálentummal rendelkezők számára ajánlja: a líceumok és a királyi akadémiák 

székhelyén a rajziskolákba való jelentkezéshez hajlam, tehetség és természet adta 

ügyesség a feltétel (Mészáros, 1981. 267. o.). 

 Erdély közjogi különállása és az országrész bizonyos fokú önálló történeti 

fejlődése okán természetesen a helyi nevelésügy históriája is mutat eltéréseket. A 

művészeti tárgyakat illetően azonban az itt 1781-ben hatályba lépő Norma Regia – 

tulajdonképpen a magyarországi alapvető tanügyi reform mérsékelt, a helyi felekezeti 

tanügyhöz illeszkedő változata – is a Ratióhoz hasonló, praktikus irányt képviselt 

(Fazakas, 2003. 109. o.). A protestánsok a Ratio alapelképzeléseitől különváló, a sajátos 

tanítási módszertan és az intézmények legitimizációját leképező Novum Studiorum 

Systema szerint oktattak (Egyed, 2010, 343. o.). 

 Kolozsvár iskolavárosként a 19. század elején három felekezet 

kisgimnáziumának, gimnáziumának és egyetemi fakultásának adott otthont. A 

Református és Unitárius Kollégiumok, valamint a piarista kegyesrend által működtetett 

Gimnázium és a képzésére épülő Mária Terézia Királyi Akadémia évente 2500-3000 

körüli számban képviselt diákságát 170-180 tanár oktatta (szerk. Köpeczi 1988, 1262 o., 

valamint Lakatos A, 2015). A kolozsvári professzorok a protestáns diák-peregrináció 

révén a felvilágosodás eszmerendszere, majd a nemzeti törekvések reformkort megelőző 

évtizedeiben is közvetlen kapcsolatban álltak a nyugati művelődési központokkal. A 

református és unitárius egyház oktatási rendszere ebben az időszakban a kantianizmust 

karolta fel, Immanuel Kant etikája ugyanis összeegyeztethető volt a protestáns 

dogmákkal.27 A 19. század első felének kolozsvári szellemi-oktató életét az uralkodó 

neveléstudományi-filozófiai áramlatok, így például Pestalozzi recepciója, különböző 

oktatási módszerek tömeges ismertetése (Bell-Loncaster metódus bemutatása) és a 

pedagógiai szakirodalom magyar fordításainak kiadása egyaránt jellemezte (Egyed, 2010, 

339. o.). 

                                                 
27 Nem véletlen, hogy a magyar nyelvű oktatásra való áttérést 1781-ben éppen az erkölcstan területén 
jelölték meg az erdélyi kollégiumok számára (Egyed, 2010, 339. o.). 
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 A magyarságon belüli sokfelekezeti oktatás, ez az erdélyi sajátosság a kollégiumi 

és líceumi zenei képzésben akár egy városon belül is eltéréseket eredményezett. A 

gazdag katolikus liturgikus hagyomány mellett a protestáns egyháznak a hangszeres 

muzsikát elítélő puritán szigora még a 18. század végén is megnyilvánult úgy a templomi 

szertartások, mint az iskolai zeneoktatás terén. A következő század elejére már jóval 

árnyaltabb a kép, hiszen a kolozsvári Királyi Akadémiai Líceumban honos, a Norma 

Regia szabályzata mentén megfogalmazott és mereven alkalmazott nevelési elvekkel 

szemben a protestáns oktatási intézmények belső autonómiája révén a református és 

unitárius ifjúság nagyobb szabadságot élvezett az önszerveződés (önképzőkörök, 

folyóirat-kiadás, egyleti élet), vagy kulturális események (színházlátogatás) terén is 

(Horváth, 1988, 323. o.). A piarista diákszínjátszás és a protestáns iskoladráma a 19. 

század elejére már jelentős hagyománnyal rendelkezett Kolozsváron, és a tanulók a 

nemzeti érzékenység időszakában a művészeti műhelyek munkájába is lelkesen 

kapcsolódtak be (szerk. Köpeczi, 1984, 1288. o.).  

 A kolozsvári Királyi Akadémiai Líceumban, elsőként Erdélyben, a műszaki rajz 

mellett művészi rajz tanfolyamot is szerveztek. Az 1781-től Normál Rajzoda néven 

létesített iskola, akárcsak a Református Kollégium kevésbé álladó keretű kurzusai sem 

csak az iparosképzés gyakorlati célját szolgálták, hanem feladatuknak tekintették a 

művész-képzést is (Biró, 1943).  

 Az erdélyi városban az intézményi keretek között megvalósuló zeneoktatás 

azonban a 19. század elején a különböző felekezetek iskoláiban egyaránt pusztán a 

liturgikus énekek funkcionális elsajátítására korlátozódott, általában mindenféle 

kottaolvasási- és hangszerismeret nélkül. 

 A hivatalos, állami ösztönzés helyett társadalmi úton szerveződött az intézményes 

zeneoktatás megindítása. Ennek igénye két oldalról is jelentkezett: szakmán kívülről, 

mint az esztétikai nevelés, és ez által a műveltebb nemzet-eszmény elérésének eszköze, s 

csak másodsorban a hivatásosok foglalkoztatásának, továbbképzésének természetes 

követelményeként. Fontos hangsúlyozni a muzsikai társaságok szerveződése és a 

közintézményi zeneoktatás polgári indíttatását, különösen azokban a városokban, így 
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Kolozsvárt is, ahol nem volt jellemző a virágzó (katolikus) liturgikus egyházi zenei élet, 

vagy nem volt hagyománya az ún. rezidenciális együtteseknek.28 

 A székesegyházi vagy udvari zenekar hiánya nem jelentett hátrányt a 19. század 

elején a zenei műveltség terjedésében Kolozsváron. A Gubernium áthelyezésével a közel 

18000 lakost számláló királyi városban ekkorra már megkezdődött az urbanizáció, és a 

tanári és művészi testületek is folyamatosan erősödtek (Csetri, 2001. 15. o.). Az itt 

székelő országgyűlés főúri résztvevői és értelmiségi kíséretük készségesen áldoztak 

művészi kedvtelésekre. 1792 őszétől Kolozsváron állandó jelleggel működött magyar 

színtársulat, mely – felismerve a publikum ezirányú igényét – a drámai színielőadások 

mellett gyakran tűzött zenés darabokat is repertoárjára: daljátékot, ének-betétes 

szerzeményt, balettet, vagy operát (jellemzően vígoperát). Utóbbiak feltétele volt a 

megfelelő, nagyobb előadói apparátus, ezért a szervezők a zenekart vonósokkal – 

gyakran helyi hivatásos és amatőr muzsikusokkal – és fúvósokkal – az itt állomásozó 

katonai bandérium tagjaival – bővítették ki. Az arisztokrata szalonok szűk körű 

estélyeivel szemben a teátrumban előadott zenés darabok, nyilvános hangversenyek, a 

szakembereket és műkedvelőket tömörítő nagyszabású produkciók egyre szélesebb 

közönséget vonzottak (Lakatos, 1977). 

 Megjelentek tehát Kolozsváron is a polgári zeneélet új formái, s az intenzív 

zenés-színházi évadok, időnkénti muzsikális akadémiák mellett lassan egy egyesület 

alapjai is formálódtak. Bartha Dénes hivatkozása szerint az első, 1802-ben alapított zenei 

társaság, a Societas Musicalis hivatásos tagjai között a színházi zenekar szerződött 

muzsikusainak nevei szerepeltek (Bartha, 1936. 617. o.), a két kulturális társulás közti 

együttműködést – és súrlódásokat – említi Jakab Elek is (Jakab, 1888, 775-776. o.). A 

következő évben kezdődtek az első kőszínház építésének munkálatai. A teátrum falainak 

emelkedésével a műpártoló közönség számára mintegy kézzelfogható közelségbe került 

egy állandó, nemzeti művészeti intézmény megvalósulása.  

 Társadalmi szerveződésről, polgári intézmény alakulásáról beszélhetünk. Ez a 

folyamat nem kizárólag a hivatásos zenei erők összefogásának eredménye volt. A 

Kolozsváron hosszabb-rövidebb ideig tartózkodó művészek – énekes színészek, 

                                                 
28 Ellentétben például Veszprémmel, ahol a székesegyházban alkalmazott muzsikusok révén a 
„szimfonikus egyházzene” időszaka valósulhatott meg a 19. század elején (M. Tóth, 1998, 16. o.). 
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hangszeres muzsikusok, arisztokrata alkalmazásban, házi zenetanítói állást betöltő 

zenészek – mellett nagy hatással volt a művészeti életre (is) Bánffy György kormányzó és 

felesége, Palm Jozefa, az egykori Mozart-tanítvány, valamint a színházpártoló idősb 

Wesselényi Miklós személye. Emellett a korszakban elterjedt „alapítási láz” is kedvezett 

az egyesületi életnek (v.ö. szerk. Kósa, 2003. 260. o.). E folyamatban a Muzsikai 

Egyesület csak egy volt a számtan polgári társulás sorában: 1824-ben nyilvános 

vívóiskola, 1833-ban Orvosegyesület, 1838-ban Polgári Társalkodó, 1840-ben Kolozsvári 

Nevelői Kör jön létre, 1859-ben pedig, a Magyar Tudományos Akadémia mintájára 

megalakul az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Gaal, 2001. 328-329. o.). 

 Az 1819. év elején egy, „a’ Mu’sikát kedvellökböl, és részszerént gyakorlokbol 

állo még eddig kicsiny Társaság” fordult a minden rendbeli művészetpártoló 

közönséghez.29 (A felhívást lásd az 1a. és 1b. mellékletben.) A tervezetben foglaltak 

szerint a külföldi helyzettel szemben a hazai zenei viszonyok jellemzője a kevés 

hozzáértő műkedvelő („Esmérö”, fr. connoisseur) és a még kevesebb hivatásos muzsikus 

(„Mester”). Ennek az áldatlan állapotnak a megváltoztatására egy állandó zenei egyesület 

keretei között, a pártolók hathatós segítségével zenemestereket lehetne alkalmazni, akik a 

helybéli diákságot és az érdeklődő tagokat tanítanák. A szöveg első ízben fogalmazta 

meg az intézet általános célját: „egybegyüléseiben a’ Talentumnak a’ ki fejtödésére 

ösztönt, alkalmatosságot, és példát adni, ‘s e’ szerént a Mu’sikai izlést kifejteni s 

terjeszteni.” 

 A felhívás szövegének szerzője a forráson szereplő utólagos, lapalji bejegyzés 

szerint Horváth Dániel, míg az 1819. évi jegyzőkönyvek adatai alapján Hollaki Antal 

kormányzói titkár volt. Bármelyiküktől származik is a textus, a szöveg híven tükrözi a 

korszak – nem egyedülállóan magyar – felfogását művészet eszményi szerepéről: „a’ 

mu’sika egy föbb ösztöne a’ jó érzésnek, egy olyan közönséges nyelv, mellyet a’ leg 

durvább és leg pallérozottabb Nemzet ha nem ért is egyaránt, de egy formán érez.”30 

[kiemelés S. E.] Hasonló ideával indít a kortárs nagy magyar matematikus, Bolyai Farkas 

egy 1816 előtt fogalmazott dolgozatában: „Muzsika (zenészet) a szív szószólója – a belső 

                                                 
29 A felhívás lelőhelye, a Muzsikai Egyesület más nyomtatványaival együtt: Kolozsvári Akadémiai 
Könyvtár, MsR 2831. A továbbiakban: Kolozsvári Zene-Conservatorium I. (a kötet oldalai, 
dokumentumai nincsenek megszámozva). 
30 Kolozsvári Zene-Conservatorium I 
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világ nyelve, ahol a külsőnek minden nemzeti szótárjai elfogynak –, s ez egyedül minden 

nemzet érzékeny lelkeinek köznyelve.” [kiemelés S. E.] (közli Benkő, 1975. 95. o.). 

 A zene lelket finomító és nemzetpallérozó tulajdonságai mellett magasztos 

funkcióban, mint népeket összekapcsoló, közös nyelv jelent meg a kolozsvári 

felhívásban. A város zeneszerető közönsége az általános mostoha helyzet – az alig múlt, 

1817-es éhínség, valamint a kényszerű, pangásra kárhoztatott közéleti viszonyok – 

ellenére is érzékenyen reagált a kiáltványra. Ezáltal, a korszakban az általános művelődés 

és a közoktatás többi témájához hasonlóan, az alapítandó zenei egyesület és iskolájának 

ügye a társadalmi nyilvánosság elé került (v.ö. Mészáros-Németh-Pukánszky, 2005. 147. 

o.).  

 
4.2. Zeneoktatás a kolozsvári Muzsikai Conservatoriumban 1819-1869 között  
 

4.2.1. A kolozsvári Muzsikai Egyesület és iskolájának alapítása 
 

 Kolozsváron már a 18. század végén – 19. század első éveiben nyomon 

követhetőek a sporadikus zenei alkalmak, nyilvános koncertek, zenés-színházi előadások. 

Az együttmuzsikálás és a zenei oktatás szervezettebb, intézményesített formájára 

azonban még néhány évtizedig várni kellett a város lakóinak. 

 Lényeges körülmény, s ennek megfelelően részletesen, egy teljes fejezetben kerül 

vizsgálatra az az aspektust, hogy a korszakban alapított más zenei társulásokkal 

ellentétben, a kolozsvári Muzsikai Egyesület és tanintézetének életre hívása együtt, 

szerves egységben jelentkezett. A felfokozott előkészítő időszak rendkívüli 

megvalósítása, hogy pedagógiai előzmények híján is – a városban addig nem működött 

sem egyházi, sem magán zeneiskola – az intézet alapító felhívásától az oktatás 

megindításáig kevesebb, mint egy hónap telt el. Az erdélyi zenei intézet létesítésének ez a 

mozzanata unikális a korszakban.31  

                                                 
31 Összehasonlításképpen: az 1812-ben alapított Gesellschaft der Musikfreunde Wien 1819-ben nyitotta 
meg nyilvános iskoláját, a Pest-budai Hangászegyletben 1840-ben, négy éves működés után kezdődött 
meg az oktató munka. Mindkét városban létezett már korábban is zenetársaság, és az egyházi vagy 
magánkezdeményezésű intézményes zenetanítás is számottevő előzményekkel rendelkezett. A sor 
bővíthető más közép-európai zenei társulások tanintézeteinek felsorolásával (Prágai Konzervatórium, a 
grazi Musikverein iskolája, az aradi hangászegylet tanodája), mindenik intézet esetében évek teltek el az 
alapítás és az oktatási tevékenység megindítása között. 
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 Erről az intenzív periódusról, a kolozsvári Muzsikai Egyesület létesítésének 

mozzanatairól Lakatos István rövid ismertetőjén kívül (Lakatos, 1939., 520-525. o.) 

eddig érdemben nem született összefoglaló. Fontos az alapítást közvetlenül megelőző, 

majd a létesítést dokumentáló kéziratos, az érdeklődők számára – az intézet zenei 

iskolájának legelső felhívását kivéve – mindeddig ismeretlen iratait idézni, hiszen a 

hivatalos értesítések mellett a jegyzőkönyvekben, fogalmazványokban megjelenő 

gondolatok a Muzsikai Egyesület általános célkitűzéseinek és oktatási eszméinek 

legkorábbi hiteles forrásai. 

 A jegyzőkönyvek tanúsága szerint már 1819 februárjában felkéréssel fordult egy 

kisebb, lelkes csapat Kolozsvár zenepártoló közönségéhez (az előző fejezetben 

ismertetett felhívást lásd az 1a. és 1b. mellékletben). A kezdeményezők személyét még 

nem tudjuk pontosan meghatározni – egyik prominens alakjuk biztosan kishalmágyi 

Hollaki Antal guberniumi titkár volt – de tény, hogy rövid idő alatt igen sikeresen 

népszerűsítették a zenei egyesület ügyét, és több fórumon szereztek támogatókat a 

létesítendő intézet számára.32 Májusban két színházi előadás is az alakítandó intézmény 

tőkéjét gyarapította (Hazai s Külföldi Tudósítások, 1819., 47. szám, Szent Iván hava 12., 

371-372. o.).  

 A kor gyakorlatához híven felsőbb pártfogót kértek föl az egyesület protektorául. 

Erdély kormányzója, báró Bánffy György vállalta a védnökséget, és agg kora ellenére 

aktívan, jelenlétével, anyagi és eszmei szerepvállalásával hatékonyan támogatta a 

művészeti intézet létesítését majd gyakorlati tevékenységét. Pártoló gesztusával, akárcsak 

1793-ban, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság alapításakor, újra nemzeti 

fontosságú ügyet karolt fel.  

 Bánffy támogatása biztosítékot jelentett a Muzsikai Egyesület felállítását 

szorgalmazók számára. Nem üres gesztus, hogy már az intézet alakuló gyűlésén személye 

köré épült a megnyitó beszéd is: „Minthogy Szeretett Hazánknak arra Szerentséje nem 

lehet: hogy tisztelt Fejedelmét a maga kis Honjai közt ölelve tarthassa, hanem tsak ügyelve 

kell nézni az ezzel büszke külföldet: a Kereskedés is sok Akadályók miatt mág elegendő erös 

Talpra nem állhatott valamint egyebütt, a hol hasonlo környül állások uralkodnak; ugy itt 

                                                 
32 A Pesten 1818-ban alapított, rövid ideig működő zenei társaság példája is bizonyára ösztönzően hatott a 
kolozsvári egyesület létesítésére (Tari-Sz. Farkas,2005, 18. o.). 
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sem lehet a Szép Mesterségeknek, kiváltképpen a külömben is nehéz Hangátsolásnak 

(Muzsikának) virágozni mindaddig; valamely Hazának érdemes Naggyai a Nemzetnek és 

Szépnek szeretetétől lelkesittetve, egy helyes és rendes tanito Intézetnek fel állitására, melynek 

valoságos sükerét méltán lehessen reménleni, joltevö kezeket egybe nem fogják. 

 A Poesia, a Rajzolat tsak nem minden városokban közönséges oskolákban tanittatik, 

tsak a szivet ébresztő és majdnem egész Europában elterjedett Szép Muzsika nem vehete még 

termékeny Hazánkban gyökeret. 

 A nemesen érzö sziv, az igazi kimüvelt lelkü Hazafi nem nézhetvén hideg vérrel ezen 

hiánoságot sziv szakadva lesé az alkalmatoságot, melyben ezen szép Müv[észet]nek 

felsegélésére szolgálhasson. 

 Örömmel látá ö a folyó Esztendőinek közelebb el enyészett Februarius Havában a 

Muzsikának tanitására fel állitando Egyesületre serkentö jelentést, és midön a kétséges 

jövendönek bizonytalanságai közt titkon ohajtván ezen Intézetnek szerentséjét, hallá: hogy 

annak erösebb meg állitására és elösegitésére meg kéretvén Nagy Méltoságu losonczi Gróf 

Bánffy György Eö excellentiaja, az a Tiszteletes Férfi aki 34 évek le folyta alatt országunknak 

a sok szélvészektöl hányatott Hajoját bölcs Kormánya által bátorságos partra vezette, aki az 

Elme és Sziv tehetségének kifejtését, kimüvelését elömozdito tudományoknak és Szép 

Müveknek fel segitésére sem erejét, sem tehetségét, sem nyugodalmát nem kémélte, sőt 

vagyonábol is Mecenasi Buzgosaggal aldozott arra […]”33 Az erdélyi kormányzót övező 

tiszteletadás ez első nyilvános jelét követően a továbbiakban zenében fogalmazott a 

Muzsikai Egyesület: a ceremoniális „Bánffy-hangversenyek” a későbbiekben évenkénti 

kedves kötelezettséget jelentettek az intézet számára. 

 A korabeli textusból kiemelendő, hogy abban a Muzsikai Egyesület kizárólag a 

„muzsikának tanítására felállítandó, helyes és rendes” institutumként szerepel. Az intézet 

további céljai: a magyar zenei kultúra és ezen belül a színházi muzsika és a szakoktatás 

intézményes rendszerének kialakítását célzó törekvések megfogalmazásában a gubernátor 

eszmei befolyása, mintegy jóváhagyása érhető tetten. A kolozsvári egyesület a színházi 

                                                 
33 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/ 1819, 64. o. 
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és zenei kultúra felkarolásával tehát az új embereszmény megvalósításának feltételeihez 

volt hivatott hozzájárulni (főszerk. Köpeczi, 1288. o.). 

 A Hollaki Antal házánál 1819. június 8-án felhangzó, részben már idézett 

megnyitó beszédet 39-en (arisztokraták, egyházi méltóságok, muzsikusok, valamint 

lelkes polgárok) hallhatták. A zeneoktatás célját és szükségességét így népszerűsítette az 

elnök-házgazda: „[…] Micsoda hasznos béfolyása légyen a Musika szép Mesterségének, nem 

csak az Isteni tiszteletnek az Ember szivében való fel gerjesztésére, hanem Iffiainknak a jobb 

és nemesebb érzésre való kifejlödésekre, az által meg nyerendő jobb ki pallérozodásokra, söt 

végtére az anyai nyelvnek is kimivelésében nincs miért adjam bövebben elé a M[éltó]s[ág]os 

és Te[kin]t[e]tes uraknak, mert ennek tanubizonyságát a pallérozottabb Europai nemzetek és 

közelebbröl szolván Németország, a hol ma, minekutána a musikában valo gyarapodás az 

Emberi szivnek, és érzésnek szinte elragadtattásáig tapasztaltatik, nem csak nevezetes nagy 

operáknak, Énekes Játékoknak elé adatattását búmulva látyuk és halyuk, hanem igazán 

szolván szinte irigy Szemmel nézhetyük ezen Nemzet nyelvének napról napra tökélletesebben 

való kimüvelödését. […]”34 A textusban a zeneművészet az ifjúság nevelésben betöltött 

szerepe mellett a magyar nyelv és a nemzeti kultúra gyarapodásának eszközeként, 

lehetőségeként jelent meg.  

 A Muzsikai Egyesület első hivatalos, a széles közönséget is bevonó tevékenysége 

tehát nem díszes hangverseny volt, hanem filantropista szemléletű iskola-alapító felhívás. 

A zenei oktatás meghirdetésével az intézmény mintegy programszerűen vállalta, hogy 

leveszi a polgári családok válláról a művészeti oktatás költséges, és igen gyakran 

eredménytelen terhét. A kezdeményezők ezt meg is fogalmazták: „[…] a musikális intézet 

felállitása a szülőkre hasznos első sorban, mert mekkora haszon az, hogy minden polgárnak 

gyermekei – ha még most eleintén – amig erős lábra állhat az intézet, egy kis költséggel 

ugyan: de idővel ingyen tanulhassa azt a szép mesterséget s a mi több, ugy tanulhatják, hogy 

abban valóságos előmenetelt remélhessenek […].”35 A célzottan a szülők érzékenységére 

apelláló szöveg polgári közönséget feltételez, és a „szép mesterségben” (fr. beaux arts, 

vagyis művészetek jelentéssel) való fejlődés reális perspektíváját villantja fel.  
                                                 
34 Hollaki Antal elnök megnyitó beszéde. Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/ 1819, 5. o. 
35 Kováts Antal katolikus pap, az egyesület jegyzője szavai, idézi Ürmössy, 1892, 4. verso. 
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 Az alakuló gyűlést követően szövegezték meg a tagok azt a kiáltványt, amelyet 

1819. június 22-i dátummal nyomtattak ki. (Lakatos István és Legány Dezső is közölte a 

szöveget, Lakatos, 1939 és Legány, 1962.)  

 „Jelen van az óra, melyben Nemes Kolozsvár Várossának eddig a’ Felhők alatt 

rejtezett egyik Csillaga a’ tiszta kék Égen fényleni kezd, és a’ melynek világába minden jó 

érzésű Polgára késő jövendőig gyönyörüséget találhat. Meg-nyilnak a jövő julius 1-ső napján 

az Éneket, Hegedüt Tanitó Iskoláknak ajtajai mint a két nemen lévő minden Vallásbéli 

Gyermekek, és Ifjak szives el fogadásokra, valamint a’ jövő Novembernek az elein egy 

harmadik Tanitó Mester-is elé fog állani a fuvó Mu’sikák hív oktatására – Van é olly 

érzéketlen Haza Polgára, a’ ki Nemzete illyetén pallérozódásán ne örvendene? Ha találtatik! 

Közölye ortza pirulás nélkül valamely magánál tisztábban érző barátyával héjános érzését, és 

vissza térvén Házához, hirdesse örömmel gyermekeinek: hogy a’ sziv érzését nem kevésé 

nemesitő Iskolában, ezentul a’ tehetetlenebb egy formán járhat a vagyonosabbal adja tudtokra 

nékiek, hogy az eddig haszontalan gyermeki idő töltésekbe elhenyélt órákat a’ Melódiák és a’ 

szivet enyhitő hangok meg-tanulására fordithatya, értesse meg-velek, hogy az utzákon és 

mezőken sok viszontagságokat, és némely szerentsétlenségeket okozott bárdolatlan idő 

töltések helyett, oly édes érzéssel tellyes szép mesterségekben gyakorolhatják magokat, 

mellyek a’ tehetősebbeknek a’ késő vénségig az magánósságban enyhülést és gyönyörüséget, a’ 

Társaságban kedveséget szerezhetnek, valamint a’ tehetetlenebbek igyekezetek után az Ének 

mesterségében meg erősödvén a’ Nemzeti Jádzó Szinen jó fizetésbe jővén, élelmeket 

találhatyák, az Musikában gyakorlottak pedig Orchesterekben, és mások oktatásában életek 

illendő módját folytathatyák.  

 Ezen Nemes Institutumnak jó módjával való elkezdésére a’ Mu’sicális Egyesület, 

melynek önkéntes adománnyából gyült költségén nyilnak-meg ezen Iskolák és fizetődnek 

annak tanitói ugymint Grosspeter József, és Gingelle Boldizsár [utólag kézírással beszúrva: urak] 

meghatározta: hogy ezen Nemes Városnak minden Renden lévő Lakossai mint két nemen 

lévő Gyermekeiket, minden Vallásbeli külömbség nélkül 10. esztendőn fellyül, ha írni és 

olvasni tudnak, magok mellé vévén ezen Hónapnak 29-dik napján az az Szent Péter és Szent 
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Pál napján az Monostor Utzában lévö Redout Saalában dél elötti 11. orakor jelenyenek-meg, 

hogy tanitandó Gyermekeiknek számba vétele után azok név szerént a’ Tanitoknak 

ajáltassanak, számba adassanak. A’ kik pedig már valamely Iskolájába járnak ezen Nemes 

Városnak, azokra nézve kéretnek az Mu’sikális Egyesület által mostani Tanitói atyafiságos 

indulattal, hogy minden Iskolákból külön, az Mu’sikát és Éneket ingyen tanulni kivánóknak 

nevei Laistromba vétetvén az fennebb irt napra és órára az kinevezett helyen együtt való meg-

jelenésre utasittassanak. Kolozsvárt 22-dik Juniusban 1819. esztendöben.” (A felhívás 

fakszimiléjét lásd a 2a. és 2b. mellékletben.)  

 A kolozsvári zeneoktatás formáját és jövőbeni kiterjesztését is a közönség elé 

tárta az egyesület. A művészeti képzés hasznát és célját a különböző társadalmi rétegekre 

lebontva fogalmazták meg az alapítók. Nem csupán egyéni érdeklődőkre számítottak a 

felhívás fogalmazói, a későbbi, a város nagy múltú iskoláival való együttműködést 

előlegzi a kollégiumok és a gimnázium diákjainak/tanárainak együttes megszólítása. A 

pedagógus-szakma korabeli társadalmi megítélésére is rávilágító részlet, hogy a 

zenetanárok (Grosspeter József és Balthasar Gingelle) neve mellé a nyomtatást követően 

került csak az „urak” betoldás… 

 A zenei iskolát népszerűsítő felhívásra a Redout báltermében 1819. június 29-én 

összesereglett nagyszámú közönséget a Muzsikai Egyesület elnöke szólította meg.36 

Hollaki összehasonlításában a művészetek, és különösen a zene európai elterjedése, 

gyarapodása a helyi fejletlen viszonyok ellentéteként s egyben ösztönzőjeként jelent meg. 

Más országokban a művészeti tárgyak nagy része az általános oktatás részeként elérhető 

az ifjúság számára – a felszólaló szerint ebben a szellemben kezdi meg tanító munkáját az 

intézet is. „Igenis Iffiak, Léánykák felyállot a Musicalis Egyesület a melynek minden 

Igyekezete munkálkodása csak a Ti jobban valo ki pallérozodásotokra, Szíveteknek a 

nemesebb érzésre valo felgerjesztésére, boldogitásokra terjed ki.” 37 A növendékek 

számára az egyesület célját a herbarti és filantropista eszmék mentén fogalmazta meg: a 

zenei nevelés hozzájárul az erkölcsös ember boldogságához. 

 Az igazgató és a tanárok bemutatását követően az iskolában oktatott tantárgyakra 

(ének, hegedű és fúvós hangszerek) tért ki az elnök. A további tanulmányok feltételeként 
                                                 
36 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 61-62. o. 
37 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, u. o. 
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fogalmazta meg a zenei alapismeretek elsajátítását és a hallás fejlesztésének 

elsődlegességét. „Most elöre ugyan csak az Énekbe és Hegedűbe gyakorolhatjátok 

magatokat [utólag beszúrva: és mivel különösön az Éneknek megtanulása után akár mely 

Instrumentumnak meg tanulása is könyü lészen] gondoskodot a Musicális Egyesület arol is, 

hogy a jövö November eleivel a különbféle fuvo Instrumentumok tanítatására is Tanitok 

szereztesenek.”38 A közönség előzetesen megfogalmazott konkrét igényére válaszolva, a 

csoportos zeneoktatás rendszerében a zongoratanítást egyelőre kivitelezhetetlennek látták 

a szervezők. „Egyéb iránt pedig noha a Musicális Egyesületnek értésére eset hogy többen 

kivánnák Leányukat a Clavir Instrumentumba tanitani, azon Instrumentumot pedig egy 

közönséges Institutumba akár mely nagy fundusa légyen annak a költségekre nézve, tanitani 

szinte lehetetlenség, mivel erre hogy foganatos légyen a tanitás több Clavirok és több 

Tanitok, feles költséggel kivántatnának elöre is csak azt jelenthetem, hogy a Musicalis 

Egyesület modot fog keresni, és találni, hogy üdövel a Clavier is itten leg alább kevesebb 

költséggel külön órákba privative tanitassék.”39 Az itt felsorolt gyakorlati okok miatt a 

tömeges zongoraoktatás az intézet curriculumából még évtizedekig hiányzott. 

 Hollaki retorikai érzékét dicséri, hogy az intézet rendszabályzatának ismertetése 

során a jelenlevők minden csoportjához külön-külön szólt. A növendékeket tanáraik 

tiszteletére és kötelességtudásra is intette. „Becsüljétek és szeressétek öket [tanáraitokat], 

mint olyan felebarátotokat a kik a Ti jobban valo ki pallérozodásotokban, érzéseteknek 

nemesebben valo ki fejlödésében mindenkor munkások lesznek. Legyetek engedelmesek – a 

ki rendelt orába a tanulásra szorgalmatosan jelenjetek meg – igyekezzetek megbizonyitani, 

hogy a réátok téendő kőltség után Szülöiteknek örömet, magatoknak pedig becsületet, 

szeretetett és hasznot szerezhettek.”40 Az ifjúsághoz ismét Herbart és a humanizmus 

szellemében szóló elnök idilli képet festett a Muzsikai Egyesületben szervezett művészeti 

oktatásról, ahol a tanárok nem professzori attitűddel, hanem felebarátokként szerepelnek. 

 A növendékek szülei felé a szakmai fejlődés ígéretén kívül az iskolai fegyelem 

fenntartásának igénye fogalmazódott meg. „[…] bizonyossá teszlek arol, hogy 

                                                 
38 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, u. o. 
39 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 61-62. o 
40 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, u. o. 
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Gyermekeitekre a leg nagyobb vigyázat lészen – gondoskodva vagyon olyan érdemes 

Elöljárorol, Tanitokrol, akik mind az Erköltsi Tudományokra nézve, mind pedig az 

kivántato Musikának tanitására nézve egész bizodalmatokat meg érdemlik. A Léányokra 

különös ügyelettel lészen az oskolában egy csak ugyan a Léányokat az irásra és olvasásra tanito 

Asszony, a ki egész tanitás üdeje alatt velek fog lenni.”41  

 A Muzsikai Egyesület a város többi tanintézetének tevékenységét egészítette ki, 

ennek megfelelően a tanítványok a zeneórák alatt sem szakadtak el teljesen 

anyaintézményük rendszerétől. A megjelent kollégiumi és líceumi tanárokat biztosította 

az Egyesület, hogy ha a diákok közül valamelyik „a tanulás oráját talán más helytelen 

foglalatosággal kivánná eltölteni, és pontosan az oskolákban meg nem jelennék, azok név 

szerént néktek be fognak mutatni, hogy öket érdemek szerént meg intsétek, 

büntesétek.”42  

 A humánus célokat megfogalmazó zenei intézet hatáskörébe tehát nem tartozott a 

szigorú fegyelmezés vagy retorziók alkalmazása, azt átadta az alma mater 

intézményeknek. Tanárait is erre intette: „hogy a kezetek alá adando Tanitványokat a leg 

jobb moddal oktatni fogjátok, velek illendöül és szeliden bánni fogtok, ugy most is a 

Musicalis Egyesületnek nevében ujra emlékeztetlek igéretetetkre és fogadásotokra. Tartsátok 

meg pontosan az Egyesület által ki rendelt orákat, tanitás modját, bizonyitsátok meg hogy 

valamint az Egyesület egy Szivel egy lélekkel kiván azon törekedni hogy ezen Városban a 

Musika gyarapodjék, ugy Ti is tanitás által nem csak Tanitványaitoknak szeretetét meg 

kivánjátok nyerni hanem az egész közönségnek meg elégedését bizodalmát is.”43 Hollaki 

vélekedése, mely szerint a muzsika-mesterek számára a tanári hivatal elérése és 

megtartása közmegbecsülést és különleges karrier-lehetőséget jelenthet, a korszakban a 

zenész és a művésztanári professzió általános pozitív megítélését is tükrözi. 

 Az Egyesületben rögtön az alakulást követően, 1819. július elsején megindult az 

oktatás – e tény jelentőségét az előző fejezetben is hangsúlyoztuk. Az iskolai munka 

előkészítését hetekkel előbb megkezdhették, hiszen az intézmény vezetősége a zenei 

                                                 
41 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, u. o. 
42 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, u. o. 
43 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 61-62. o. 
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igazgatóra már a legelső, június 8-i gyűlésen „egy olyan Plánum készítését bízza és ajánlja, 

mely szerint megállittassék, hogy a már ígéretben levő mennyiségéhez képest kit, mennyi 

esztendei fizetéssel lehessen az énekben közönséges tanitónak választani, ezen tanító kiket, 

hol, mi módon és mikor tanítson, úgy az ezen tanításhoz kívántató requisitumok 

megszerzésére mennyi fundus és miképpen fordíttassék.”44 A curriculumról és a 

metódusokról aztán természetesen több ízben tárgyaltak, a szabályokat pedig még 1820 

novemberében is enyhén módosították, míg végül az 1821-es intézményi jelentésben egy 

részük a nyilvánosság tájékoztatására nyomtatásban is megjelent. 

 A zenei igazgató kötelességei és feladatai közé tartozott a zenetanárok 

felügyelete. Polz Antal a „Muzsikai Oskola Director” kötelességeit sorolva, a tanároknak 

adott instrukciók mellett fontosnak tartotta az egységes koncepciót, nevesen, hogy „a 

tanítók vele egyetértsenek és együtt kidolgozott helyes systéma szerint folytassák a 

tanítást.”45 Az intézményes keretek közt folyó oktatás az addig arisztokrata családoknál, 

vagy a színházi zenekarban alkalmazott zenemesterek számára kezdetben még újszerű 

lehetett. Valószínűleg emiatt erősítették meg több ízben is a zenei igazgató illetékességét. 

A tanárok tartoztak „A Director úr iránt becsülettel és szeretettel viseltetni”, másutt: „A 

tanitás modja iránt a Director urral egyet érteni és a megállitott modtol ok nélkül nem 

szabad el álllni.”46 

 A zenetanárok utasításaikat tehát közvetlenül a zenei igazgatótól kapták s a 

tervezet szerint havonta be kellett neki mutatniuk a tanítványok névsorát, előmenetelét és 

az iskolai díjak jegyzékét. A napi két óra tanítás mellett a Muzsikai Egyesület által 

alkalmazott tanár kötelességei közé tartozott „Az oskolában jo rendet tartani, a 

Tanitványokkal szeliden és kegyesen bánni a Tisztaságra, és Télen által a Szoba melegitésére 

ügyelettel lenni. A tanitványokkal való hatalma messzebbre nem terjed, hanem hogy ha a 

Tanitvány […] harmadszori intés után meg nem jobbitaná magát, ezt a Director urnak meg 

fogja jelenteni, a ki a Comissionak, ha szükségesnek látja, azt be fogja jelenteni.” A humánus 

bánásmódot hangsúlyozva, a tanárok kötelességeit összefoglaló iratok egyikének 

tisztázatában utolsó pontként már az is szerepelt: „Igérem és kötelezem magamat arra, hogy 
                                                 
44 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 4. o. 
45 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 42. o. 
46 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 46. o. 
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a kezem alá bizott Ifjusággal mindenkor szeliden és illendőül fogok bánni, őket egész 

tehetségem szerint oktatni és elő meneteleket eszközölni törekedni fogok.” A szöveg 

formuláiból, és egyéb későbbi jegyzőkönyvi utalásokból arra következtethetünk, hogy a 

céhrendszeri mintát követve a tanárok – akárcsak a tagok – ténylegesen felesküdtek az 

Egyesületre és az abban folyó munkára 

 Ami a tanítványokat illeti, a felhívásból láthattuk, hogy tíz éves kortól47 nemre, 

nemzetiségre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül jelentkezhettek növendékek az 

intézmény zeneiskolájába. A nyomtatott szöveg nem említi ugyan, de a 

jegyzőkönyvekben találunk utalást a tehetség kizárólagos tényezőjére is. „Minthogy 

valamint minden mesterségre, Tudományra ugy a Muzsikára is [igaz]: hogy azt valaki 

hasznos Előmenetellel folytathassa Természetes ügyesség is kivántatik, önkéntesen ki 

tetszik, hogy haszontalanul fogna ahoz, aki a muzsikára nem alkalmas.”48 A tanulók 

regulái között, a kor és a régió egyik neveléseszményének megfelelően az engedelmesség 

szerepelt a legkiemelkedőbb helyen. „A Tanuló köteles tisztán megjelenni az Oskolában 

és szorgalmatosan. Az Oskolában magát tsendesen és jol viseli, a Professor urnak 

mindenben engedelmeskedik.”49 „Hogy a Tanitás annál foganatosabb legyen szükséges 

hogy a Tanulok engedelmesek, szorgalmatosak legyenek […] a Tanulok szorgalmas 

figyelemre és engedelmességere szorittassanak.” Az ösztönzés pozitív módját 

szorgalmazták – jó magaviselet és előmenetel esetén úgy tervezték, hogy pecsétet visz 

haza hétvégén a gyermek –, „akik pedig gorombák, engedetlenek valának, vagy többszöri 

elmaradásuknak helyes okát nem adnák […] azokat a Tanito, nem lévén hatalma senkit is 

veréssel meg büntetni […]” a zenei igazgatóhoz, ő pedig az Egyesület bizottságához 

irányította.50 A diákoknak maguknak kellett eszközeikről: kottapapírról, tintáról, 

pennáról és bizonyos esetekben hangszerekről gondoskodni. 

 A kolozsvári Muzsikai Egyesület iskolájának növendékeire az alábbi szabályok 

vonatkoztak: „1. Minden a’ ki a’ Mu’sikai Intézetben akár Éneket, akár hegedűt, vagy 

Mu’sikai Fuvo Eszkőzőket tanul, a Mu’sika Oskolába szorgalmatosan, tisztán és pontosan 
                                                 
47 A Muzsikai Egyesület felhívása a korszak vezető énekes módszertanaival (párizsi Méthode du Chant, 
Karl Schulz Énekiskolája) összhangban tette 9-10 éves életkorra a szisztematikus énekes képzés 
elkezdését (v. ö. Tallián, 2015, 166. o.). 
48 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 31. o. verso. 
49 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 47. o. 
50 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 30. o. 
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jelenjen meg. 2. Az Oskolában magát csendesen viselje, senkinek Tanulo Társai közül 

alkalmatlanságára ne légyen, a’ Tanito Urnak magyarázatjára, tanitására ügyeljen, ‘s azért 

minden beszélgetés, illetlen viselet szorosan tilalmaztatik. 3. Nem csak az Egyesület Tagjai 

eránt különös tisztelettel viseltessenek, hanem a’ Mu’sikai Director, és Professor Urakhoz 

engedelmesek légyenek a tanulok. 4. Valaki ezen hasznos Mu’sikai Tanitásban részesül szoros 

kőtelességének esmérje hogy minden honapnak elein a’ szokott pénzt leg alább 1. Fban Vált. 

Czéd. a Tanito Urnak kezébe adni el ne mulassza, ha csak meg bizonyitando szegény 

állapotya tekintetéből a’ M[éltósá]gos Elől Űlő, vagy az Egyesület Biztosságátol annak 

fizetéseből fel nem oldoztatik, kűlőmben az Oskolábol kirekesztetik. 5. Senkinek a’ ki a’ 

Mu’sikai oskolákban tanult a’ M[éltósá]gos Egyesület Elől-Űlöje engedelme, és az illetö 

professor Ur hire nélkűl semmi némű Közönséges hellyen magát akár az Énekbe, akár pedig 

más mu’sikákban semmi szín, és Pratextus alatt producálni vagy pedig csak köz 

munkálkodásnak is lenni lenni meg nem engedtetik, ha pedig ezt még is meg tenné 

bizonyosan a’ Mu’sikai Biztosságnak Fenyitetét el nem kerüli, és engedetlensége miatt az 

oskolákbol is ki fog rekesztetni.51 6. Senki az Oskolákbol helyes ok nélkűl el ne maragyon 

mert mivel a’ Mu’sikának gyakorlására leg alább Két Esztendö el kerülhetetlenül szükséges, a’ 

ki egy honap alatt az oskolábol, vagy a Honaponként adando Examenbol csak egyszer helyes 

ok nélkül el maradna, az többé az oskolába vissza nem vétettetik. 7. Azon Tanitványok a’ kik 

három Honap alatt igen kevés, vagy netalán semmi elömenetelt nem tennének, megfognak 

intetni, hogy magok idejeket és fáradságokat inkább egyébre mintsem Mu’sikára forditsák, 

minthogy a többi tanitványok is általak csak hátráltatnának.“52 (Az előzetesen megállapított 

szabályok közül a havi vizsgák, vagy az előmenetel kötelezettségét a további évek 

gyakorlatában nem kérték szigorúan számon.) 

 Hollaki Antal szülőket, jövendőbeli tanítványokat köszöntő beszédében foglaltak 

szerint az iskola bizonyos belső szabályainak ismerete a szülőkre is érvényes volt. A 

                                                 
51 A szakképzés e sajátos, „céh-rendszerű” reliktuma több mint negyedszázad múlva a pest-budai 
Hangászegyleti Zenede történetében is megjelent. Egy 1840-ben, az iskolai oktatás megkezdésének 
évében elfogadott szabályzat értelmében a tanulmányi periódus alatt a növendékek a hangászegylet 
hangversenyein kötelesek voltak közreműködni, máshol azonban nem, vagy csak kivételes esetben és 
intézményi engedéllyel szerepelhettek. (Tari-Sz. Farkas, 2005. 32. o.) 
52 Kolozsvári magyar Konzervatórium/2. kötet/1820, 118. o. recto, verso 
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szakmai fejlődés ígérete mellett az aggódó lányos anyákat ugyanis nemcsak az iskolai 

felvigyázó személy rátermettségéről kellett meggyőzni, hanem általánosságban is 

felelősséget vállalni az oktatás ideje alatt a morál helyességéről. A szervezők szándéka 

szerint: „Ami a tanulo Oskolát illeti, nem tsak a Pontosságra és Rendtartásra, hanem az 

erköltsre is szoros vigyázat lészen.”53 Ez a követelmény nem csak az erdélyi városban 

volt imperatívusz, a kolozsvári Muzsikai Egyesület iskolájának indításáról beszámolva az 

osztrák fővárosban megjelenő Wiener Zeitschrift is kiemelte a különböző nemhez tartozó 

növendékek külön helyiségekben való oktatásának tényét (Wiener Zeitschrift, 1819. 

szept. 4., 870. o.). Ilyen feltételekkel a polgári családoknál a női gender-role számára 

szükséges alapismeretnek számító zenei képzést elfogadta a társadalom.  

 Korábbi csoportos zeneoktatási előzmények híján a szervezők a fegyelem 

fenntartásának kritériumát az iskolai munka előkészítése során többször is tárgyalták. 

„Oly mindenféle tanulokbol egybe gyült egészet […] egy Tanitonak tsak nem lehetetlen jo 

Rendben tartani a Comissio egyik érdemes tagjának leg alább eleintel elkerülhetetlenül jelen 

kell lenni kivált képpen a Férfi Tanuloknál a kiszabando orákban hogy az eléfordulható 

rendetlenségnek együtt eleit vehessék.”54 Az „oly mindenféle tanulók” kifejezés a zenei 

stúdiumokra szabadon jelenkező különböző életkorú, társadalmi státuszú és anyagi 

helyzetű hallgatókra is vonatkoztatható, leginkább mégis a felekezeti iskolák diáksága 

közti súrlódások elkerülésére utal. 

 Az alapítás konkrét előképe, idegen zenei intézmény alapszabályzata nem 

található a kolozsvári Muzsikai Egyesület iratai között.55 A külföldi (általános német, a 

szakképzésben a francia) minta hangsúlyozása mellett azonban valószínűsíthetjük, hogy 

más korabeli kulturális egyesületekhez hasonlóan fektették le szabályait. A rangidős 

párizsi Conservatoire eredményeinek, felépítésének példája ismert lehetett a kolozsvári 

zenebarátok körében. Mégis inkább feltételezhető, hogy a közelebbi bécsi példát 

adaptálták, így kerülhetett sor a filantropikus és haszonelvű céllal alapított Gesellschaft 

der Musikfreunde konzervatóriumának megnyitása után két évvel a „zenei glóbusz 

végvárában” hasonló intézet létesítésére (Tallián, 2015, 163.o.). Feltevésünket támasztja 
                                                 
53 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 64. o. verso. 
54 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 30. o. 
55 A Nemzeti Zenede első jegyzőkönyveiben például megtalálható volt a laibachi (ma: Ljubljana, 
Szlovénia) Filharmóniai Zenekar másolt működési szabályzata. (Tari-Sz. Farkas 2003, 13. o.) 
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alá, hogy az osztrák főváros iskolájához hasonlóan Kolozsváron is a növendékek 

ingyenes oktatására helyezték a hangsúlyt.  

 Az első évtizedekben még külön részvényeseket jegyző egyesület és iskola 

elöljárói azonosak voltak. A vezetőségbe pártfogót, elnököt, zenei igazgatót, jegyzőt 

(egyszersmind titkári és irattárosi teendőket is ellátott) és pénztárost választottak, emellett 

létrejött egy 8-10 személyből álló ún. választmányi bizottság is. Az alapításkor az 

intézetben betöltött funkciók egyike sem járt anyagi juttatással – ez alól kivételt csak az 

alkalmazott tanárok képeztek. A Muzsikai Egyesület segedelmező vagy pártoló (csak az 

évi anyagi hozzájárulást vállaló) és ún. munkáló (aktívan közreműködő, gyakran 

hivatásos muzsikus) tagokat számlált. Az intézet adminisztrációjának nyelve 

(jegyzőkönyvek, felhívások, gazdasági ügyek vezetése) a kezdetektől a magyar volt.56 

Eredetileg latin nyelvűnek tervezett pecsétnyomója (Sigillum Unionis Musicale 

Claudiopolitano) végül „Muzsikai Egyesület Kolozsvárt” felirattal készült el.57 Az 

anyanyelvi oktatás igénye és kizárólagossága már a kolozsvári zenetársaság alapításától 

nyomon követhető, az intézet „közművelődésünk magyarrá válásában” tehát nem csak 

eszmei síkon vett részt (Mészáros, 1968, 182.o.). 

 Az intézmény statutumát ugyan nem nyomtatták ki, de az alapítási év 

jegyzőkönyveiből érdemesnek tartották 1820-ban kivonatot készíteni.58 A kutatás 

jelenlegi állása szerint a 6 cikkelyben és 34 paragrafusban rögzített szöveg a legkorábbi 

szabályzat, mely magyar nyelven írta elő egy zeneoktatási intézmény tevékenységét. A 

statutum az egyesület célját, tagjait és felépítését követően „Oskolai Intézete” belső 

rendjét, annak jövedelmét és költségeit is hasonló terjedelemben, 3 részben és 17 

paragrafusban rögzítette, ezúton is jelezve, mekkora súlyt fektet a Muzsikai Egyesület 

oktatási tevékenységére (a Statutum első oldalát lásd az 1. képnél). 

 A kolozsvári Muzsikai Egyesület iskolájának szervezeti felépítése az általános 

erdélyi oktatási rendszerhez, s ezen belül leginkább az állami Ratio Educationis és az 

erdélyi katolikusok által alkalamazott Norma Regia szabályzatához kapcsolható, de 

                                                 
56 Erdélyben volt a magyar nyelvű adminisztrációnak hagyománya, az országgyűlésen a latin mellett már 
az 1790-es évektől vezettek magyar jegyzőkönyveket is. 
57 A pecsétképet gróf Bethlen Albert tervezte, aki az elkészült sigillumot az intézetnek ajándékozta. Ez 
nem maradt fenn, a Muzsikai Egyesület későbbi pecsétnyomóit lásd a 14. a-d mellékletben. 
58 A vázlatot Kovács Antal készítette 1820 májusában. Kolozsvári magyar Konzervatórium/2.kötet/1820, 
13-18. o. 
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figyelembe vette a protestánsok kollégiumainak autonómiáját is. Az oktatási év 

szerkezetén kívül – melyben a felekezeti iskolák között ekkor még nem volt konszenzus 

– az ünnepélyes (nyilvános) vizsgák, vagy a szülők kapcsolata az intézménnyel is a 

Norma második része iskolai rendszabályainak feleltethető meg. 

 Visszatérve a statutumhoz, annak első két pontja foglalta össze a kolozsvári 

Muzsikai Egyesület célját. „1. Minthogy a Musika elterjedésével, gyarapodásával, és 

elöremenetelével nem csak közönségesen nemesedik a Sziv Érzése, emelödik az izlés, és 

magasabbra hág naponként az erkölcsi Tökéletesedés, hanem különösön Hazánkra nézve azt 

a meg mérhetetlen Hasznot is reméllni, hogy a külsö Isteni Tisztelet mélyebb gyökereket vesz 

közöttünk, a Nemzeti Játék Szineink, a hol eddig csak Idegeneken bámultunk, Hazánkfiaival 

is diszeskednek, a musika nem léte miatt mentében is meg állott Kolozsvári Szép 

theátrumunk meg épül, Nemzeti nyelvünk eredeti operákkal is szaporodván tökéletesednék, 

Tanulo Ifjaink hasznosan foglalatoskodván, sok ártalmas társaságoktol el vonattanak, és 

Hazánk Nagyainál kedvet találnak, sok szép Tehetségek kifejlödnek, többen értelmes és 

állando kenyeret szereznek magoknak, egyáltaljában pedig a mulatságok gyönyörüségesebbek 

és ártatlanabbak – mindezek és több ilyek lévén a Muzsikai Egyesületnek okai és mélto 

ösztöne is nyilván kitetszik: hogy annak fö Czélja nem egyébb hanem közönségesen a 

Musikának gyarapitása és Hazánkfiainak ebben a Szép Müv[észetben]ben [való] kimüvelések. 

2. Ezen Fö Czélnak elérésére egy oly Musikai Intézetnek alkotását vette tárgyul az Egyesület, 

a mellyben a Musika fö nemeit Hazánkfiai minden Rend, Nem, és Nemzet különbsége 

nélkül hasznos elömenetellel és mégis csak nem ingyen tanulhassák.”59 

                                                 
59 Kolozsvári magyar Konzervatórium/2. kötet/1820, 13. o 
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1. kép A kolozsvári Muzsikai Egyesület Statutuma  

„A Mu’sikai Egyesület Rendszabásai Kolozsvárt 819” – részlet 
KÁL, F1188 

 
 Az intézet létesítéséhez kapcsolható szövegekben, felhívásokban a muzsika 

egyént és nemzetet nevelő, nemes feladata túlmutat az alapismereteket szerző 

műkedvelők vagy a hivatásosok továbbképzésének száraz szakmai kritériumán. A 

magyar kultúra gazdagításában szerepet kapó zene eszménye nem csupán a „nemzeti 

ébredéshez” romantikus konstrukciója, később a tudatos nemzeti politikában is helyet kap 

a művészképzés kérdése. A két évesre tervezett tanulmányi időszak finalitását vázolva 

azonban az alapítók több ízben is kitértek a szakmabeliek karrier-esélyeire. Ezek közül 

legnagyobb vonzereje a színház világában énekesként vagy zenekari játékosként való 

elhelyezkedés lehetőségének lehetett. Megalapozottnak látszik a feltevés, hogy a 

Muzsikai Egyesület iskolájának a kortársak elsősorban színésziskolai rendeltetést 

szántak. Már az iskolaalapító felhívásban található erre utalás, s az intézet statutumában 

is megjelenik perspektivikusan a színészképzés. „A musika tanitás noha igen kivánná az 

Egyesület a musikának minden nemét müvelni, mivel mégis jövedelme még elég erös lábon 
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nem áll, ezen folyo 819. Esztendöben az éneket mely a musikának feneke, az Hegedüt, és a 

fuvo eszközöket vehette fel oskolai tanittatása tárgyául. [utólag beszúrva: Ha idövel 

szaporodni fog a jövedelem, ügyekezni fog abba is az Egyesület, hogy az Elöadásban 

(Declamatioban) és a jo izléshez szabott mesterséges mozgásokban (mimicában), tánczban és 

külömbféle nyelvekben is gyakorolhassanak a Tanulok […]. ”60. Az intézet célját illetően az 

alapítást figyelemmel kísérő sajtó is hasonló, színitanodai funkciót tulajdonított a 

kolozsvári Muzsikai Egyesület iskolájának. A Muzsikai Egyesület célja, hogy „a nemzeti 

muzsika s opera a tökéletesülés azon pontjára emeltessék, melyen a többi mívelt nemzeteké 

áll s játékszíni énekeseink itt nyerjék mintegy muzsikai neveléseket s kimívelődéseket.” 

(Magyar Kurír, 1819., jún. 8., 352. o.)  

 A kolozsvári egyesület tehát már kezdettől fogva megfogalmazta kettős 

célkitűzését: a muzsika művelését és tanítását. Az intézet létesítéséhez kapcsolódó, előbb 

idézett szövegekben, felhívásokban, az ekkor felállított szabályokban hangsúlyozottan és 

ismételten jelent meg a zenei oktatás szükségessége. Ugyanilyen kiemelt jelentőséget 

kapott a stabilitás ténye. Az alakuló üléseken és a későbbi hónapokban az intézet és 

iskolája érdekében felszólalók többször is hangsúlyozták, hogy állandó intézményt 

szeretnének, s ehhez mérten terveik is hosszú távúak. Hollaki elnök megnyitó beszédében 

idealista módon fogalmazott, amikor a pártfogó Bánffy mellett a támogatók szerepét 

hangsúlyozta: „Ha az Egyesülethez olyan művészek és muzsika barátai állnak, akik 

minden előítélet nélkül, sem igyekezetüket, sem fáradságukat nem kímélik, semmi sem 

gátolhatja annak állandóságát.”61  

 Amint az a következőkből kitűnik, az intézmény további tevékenységének 

módszeres felépítése, tagjai kötelességeinek leszögezése és az állandó fejlődés igénye 

méltó gyakorlati megvalósításai lettek a kezdeti eszméknek. 

 
4.2.2. 1819-1823. „Egy munkás egyesület hasznos muzsikai intézete” 
 

 A kolozsvári Muzsikai Intézet alapítói helybéli zenemesterek megszólításával 

szándékozták elkezdeni az oktató munka megszervezését. Az első gyűlések 

                                                 
60 Kolozsvári magyar Konzervatórium/2. kötet/1820, 16. o 
61 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 64. o. 
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jegyzőkönyvei a következő, Kolozsváron tevékenykedő magán zenetanítókat említik: 

Grosspeter József, Venth József, Trtzka János, Balthasar Gingelle, Hensch [?], Heinisch 

József, Bell Fridrik.62 Az intézet végül csak két tanárt alkalmazott 1819. július elsejétől 

ének- és hegedűórák tartására (Grosspeter József és Balthasar Gingelle), novembertől 

pedig egy újabb muzsikus (Trtzka János) a fúvós hangszerek tanítását is elkezdte.63 A 

felsorolt zenemesterek képzéséről nincs adatunk, mint ahogy az intézet kritérium-

rendszeréről sem, amely szerint alkalmazták őket, tudjuk azonban, hogy aktív, 

zeneszerzői és oktatási tapasztalattal is rendelkező, a városban közmegbecsülésnek 

örvendő, a színház munkájában is részt vevő muzsikusok voltak (Lakatos, 1977). A 

szakma ebben az időszakban még nem választotta el élesen a professzió különböző ágait, 

Grosspeter József például egy 1820-as, az egyesületnek címzett levelét így szignálja: 

„muzsikai pedagogus, theoretikus, praktikus.”64   

 Bármekkora közmegbecsülésnek is örvendtek, s akármennyire is felkészültek 

lehettek a kolozsvári oktatók, nagyobb létszámú csoportokkal addig nem volt alkalmuk 

foglalkozni. Márpedig az újdonsült Muzsikai Egyesület iskolája iránt az első években65 

igen nagy volt az érdeklődés. 1819-ben például több mint 200 növendék neve szerepelt az 

intézmény évi jelentésében: 70 lány és 72 fiú tanult éneket Grosspeter József, hegedűt 41 

diák Balthasar Gingelle irányításával. Novembertől új tanító csatlakozott az intézet 

iskolai munkájához, Trtzka János megkezdte fúvós hangszerek oktatását a 18 

beiratkozott ifjúnak.66 (A továbbiakban a kolozsvári intézményes zeneoktatás kereteinek 

és személyi feltételeinek összefoglalására lásd a 16. mellékletet.) 

 Jellemző adat a következő évekre, hogy maguk a tagok, gyermekeik, gyakran 

testvérpárok nevével találkozunk a növendékek listáján, amint hogy az is, hogy voltak 

(sajátos módon csak férfi)tanulók, akik két szakon tanultak, vagyis az énekoktatás mellett 

                                                 
62 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819. 
63 Bartha Dénes (Bartha, 1936, 617. o) még Johann Friedrich Klein és Éder József nevét említi – 
mindketten muzsikusok voltak, előbbi aktív tagja is a Muzsikai Egyesületnek, azonban a tanulmányozott 
dokumentumokban nem szerepel konkrét tanári közreműködésükre utalás. 
64 Grosspeter József levele, 1820. június 12., Kolozsvári magyar Konzervatórium/2. kötet/1820, 83.o.verso 
65 A Muzsikai Egyesület jelentései, jegyzőkönyvi ciklusai naptári évre készültek, nem a tanév szerkezete 
szerint. Ennek megfelelően évekre (1819, 1820 stb.) lebontva ismertetem az eseményeket. 
66 A Muzsikai Egyesület jelentése az 1819-es évről, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
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hangszert is választottak.67 A lánynövendékek csak az énekokiskolai kurzusokat 

látogathatták.  

 1820-ban valamelyest csökkent az iskolába iratkozottak nagy száma: 48 lány és 

56 fiú tanult éneket, 40-en hegedűt és 33-an fúvós hangszert.68 Ebben az évben Balthasar 

Gingelle már csupán egy hónapot tanított, helyét ideiglenesen Heinisch József színházi 

karmester vette át. 

 Az 1821-23 közötti periódusban két hivatalos jelentést is nyomtatott a Muzsikai 

Egyesület, azonban a diákok névsorát – a költségek csökkentésének érdekében – már 

nem közölték.69 A beszámolók szerint a növendékeket 1823 augusztusáig Grosspeter és 

Trtzka oktatta énekre, ill. különböző fúvóshangszerekre és hegedűre. 

 A harmadik, 1821-es iskolai év kezdetén az intézet közzétette iskolájának 

szabályait, s mintegy újrafogalmazta iskolai felhívását, a két évvel azelőtti szöveghez 

képest ezúttal azonban csak a konkrétumok szintjén. A 12 évet betöltött leányok énekre, a 

10 éven felüli fiúk énekre és hegedűre jelentkezhettek, a 14 évet betöltött fiatalok 

számára emellett fa- és rézfúvós hangszerek (oboa, klarinét, fagott és kürt) oktatását 

propagálta az Egyesület.70 (Lásd a 3a. és 3b. mellékletet) 

 Ugyanebben a jelentésben szerepelt, hogy azon növendékeknek, akik a két évesre 

tervezett képzést s a vizsgákat sikeresen elvégezték, az intézet pecséttel ellátott 

bizonyítványt bocsátott volna ki. Ilyen jellegű igazolást a felszámított díj miatt 

valószínűleg nem sokan igényeltek, azonban a Muzsikai Egyesület által felkínált másik 

lehetőséggel többen is élhettek. „Mu’sikai Intézetünk most 2. esztendős lévén, ezen idő’ 

alatt több Tanitványok annyira mentek, hogy a’ mu’sikára nézve alkalmasint haszonvehetők 

lettek, és ennél fogva megérdemlik, hogy az Oskolából kilépjenek. Erre nézve a’ mu’sika 

szüntelenvaló Gyakorlásának, és Virágzásának, nem külömben minden renden lévő Mu’sikát 

kedvellők’ gyönyörködtetések’ okáért. a’ jövő September’ elejétől fogva az oskolai 

Tanulásokon kívül két külömböző helyeken fognak gyülések állitatni, és azután szünet nélkül 

tartatni, Mu’sikai Gyakorlás neve alatt.” A muzsikai gyakorlás, másutt muzsikai 

                                                 
67 Ebben az esetben az ének- és a hangszeroktatás díját egyaránt befizették. 
68 A Muzsikai Egyesület jelentése az 1820-as évről, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
69 A Muzsikai Egyesület jelentése 1821. január–1822. augusztus; A Muzsikai Egyesület jelentése 1822. 
szeptember–1823. december, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
70 A Muzsikai Egyesület jelenti, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
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gyakorlatok néven említett heti kétszeri zenei próbákon a tagok és volt növendékek 

egyaránt továbbfejleszthették tudásukat „Classicus Auctorok itten megszerezhető 

Compositioinak, és más jó munkáknak tanitása, gyakoroltatása, vagy még néha a Vista 

való előadása által.”71 

 Micsoda „Classicus Auctorok” és más, Kolozsváron is fellelhető „jó munkák” 

lehettek az alapszintű oktatás és a későbbi képzés anyagában? A kolozsvári zenei iskola 

szabályzatát, célkitűzéseit az előző fejezetben részletesen tárgyaltuk. A szövegekben 

megjelenő előremutató irányelvek híven összegezték a szervezet belső céljait, prioritásait. 

Azonban az oktatás konkrét menetéről, módszeréről, vagy a felhasznált tanítási 

segédanyagok mibenlétéről már kevesebb korabeli adattal rendelkezünk. A Muzsikai 

Egyesület iskolájában, általánosan elfogadott tanrend híján a szakképzést maguk az 

alkalmazott tanerők építették fel, és az első években nekik kellett az oktatáshoz a 

tananyagot is rendszerezni, a szillabust összeállítani. (Ez a gyakorlat, mint ahogy azt 

majd a Ruzitska György pedagógiai műveit tárgyaló fejezetben láthatjuk, a későbbiekben 

is megmaradt.) Az alapítás évében, 1819 júliusában az igazgató, a zeneművek 

szerzőjeként is számontartott Polz Antal Elementar Buch für die Siengkunst zum Lernen 

címmel énekiskolai tananyagot nyújtott be a Muzsikai Egyesület vezetőségéhez. A két 

kötetesre tervezett oktatási anyag első részét véleményezték a felkért bírálók 

(zenetanárok és az Egyesület tagjai), és az első évre megfelelőnek találták azt. A 

kéziratos, német nyelvű mű nem maradt fenn, és címével ellentétben valószínűsíthetjük, 

hogy a kor zenetanítási gyakorlatának megfelelően jobbára enciklopédikus ismereteket, 

azaz általános zenei ismereteket tartalmazhatott, néhány hangképzési gyakorlattal. Az 

Elementar Buch… énektananyag „igen szép természeti rend és igen helyes elrendelésből” 

felépített példái érthetőek voltak, egyik – nem szakmabeli – bírálója, Kovács Antal 

megfogalmazásában: „szép rendet és helyes systémát találván benne, méltán és nagy 

bizodalommal remélhetem, hogy ha annak magyarázatját meg felelö könyüséggel 

terjesztik elé a tanitok, szép nagy és hamar elömenetelt tehetnek a tanitványok – söt egy 

középszerü elméjü ifju is azt megolvasván, tanito nélkül is elömehet az énekben.”72 A mű 

szövegének magyar fordítását és mihamarabbi kinadását is ajánlották a lektorok. 

                                                 
71A Muzsikai Egyesület jelenti, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
72 Kolozsvári magyar Konzervatórium/1. kötet/1819, 103. o. 
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 Az anyanyelvi, tehát magyar oktatás követelménye, mely már a Muzsikai 

Egyesület alapításakor is kritériumként szerepelt, a megfelelő – az intézet rendeltetésével 

összhangban álló és a növendékek többsége számára érthető – tanítási segédanyagok 

iránti igényben is megfogalmazódott.1820-ban például azért vette át Heinisch József a 

hegedűosztályt, mert a magyar növendékek nem értették Balthasar Gingelle német 

nyelvű magyarázatát. Ennek ellenére ugyanez évben érte gúnyos hangú levélben az a vád 

a Muzsikai Egyesület oskoláját, hogy ott kizárólag cseh és morva muzsikusok nevelik a 

magyar ifjúságot.73 Hozzá kell azonban tennünk, hogy Kolozsvár nagy vonzáskörzetű 

iskolaváros voltánál fogva, no meg a zenei képzés szinte kizárólagos erdélyi nyilvános 

intézményeként az egyesületben tanuló „magyar ifjúság” lajstromaiban német, francia, 

örmény és román nevek is találhatók… Az idegen ajkú tanárok igyekeztek megfelelni az 

Egyesület anyanyelvi oktatást szorgalmazó elvárásának. Grosspeter József például 

kizárólag magyar nyelvű tervezeteket, elszámolásokat nyújtott be, emellett a Bánffy 

György tiszteletére 1821. január 6-án rendezett hangversenyre egy „eredeti magyar 

karéneket” is szerzett. 

 Az első években, megfelelő magyar nyelvű tananyag híján Polz német nyelvű 

énekiskolája mellett külföldi, a korszak zenepedagógiájának reprezentatív példányait 

használtak a kolozsvári zeneiskolában. Figyelemreméltó adat, hogy az intézet 

statutumában az iskolai berendezés beszerzését megelőzve szerepelt pedagógiai művek 

vásárlása.74 Ennek gyakorlati megvalósulására már az egyesület működésének első 

évében sor került, az 1819. évi költségek között szerepelt a korabeli intézményes (!) 

zeneoktatás legkiválóbb műveinek, például a párizsi Conservatoire (École Royale de 

Musique) oktatási anyagainak (ének-, hegedű-, fagott, fuvola- és kürtiskola) és Karl 

Schulz Énekiskolájának megrendelése.75 Bár a továbbiakban nem említik cím szerint a 

tananyagokat, jó okunk van feltételezni, hogy valóban meghozatták és használták őket, 

annál is inkább, mert például a Schultz művek felhangzottak növendék-

hangversenyeken, és több tétel egy későbbi, 1830-as dokumentumban is szerepel. A 

                                                 
73 Grunt János rektor levele, Kolozsvári magyar Konzervatórium/2. kötet/1820, 60. o. 
74 A Muzsikai Egyesület Statutuma, 6. cikkely, 34. paragrafus, Kolozsvári magyar Konzervatórium/2. 
kötet/1820, 18. o. 
75 A Muzsikai Egyesület jelentése az 1819-es évről, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
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kéziratos átadási jegyzék76 az intézmény tulajdonai között külön csoportban említi „a 

következő oskolai könyveket: ugymint: a) a Párisi Énekoskola második és harmadik 

darabjai, az első daraboknak Gros Péter urnál kelletvén maradni, vagy a néhai Pólz urnál a 

M[é]l[tósá]g[o]s Secretarius Ur declaratioja szerént, b) Schultz Schulgesammbuchja [sic!], c) 

[Ein?Idem?] Gesanglehre, d) a Párisi Conservatorium Flota Oskolája, e) Waldhorn Oskola, 

f) Violin Iskola Andrétól, g) [Idem? Idem?] Heitzertől.” A párizsi Conservatoire 

tananyagaiból az 1810-es Méthode du Chant du Conservatoire de musique és Johann 

Georg Wunderlich Méthode du Flute du Conservatoire nevezhető meg. André [?] eddig 

azonosítatlan hegedűtananyaga Bánffy György adományaként került az Egyesülethez 

1821-ben.77 A kormányzó gesztusa nem volt egyedi eset: az intézmény már alapítása 

évében felszólította tagjait, hogy rendelendő kottáikat engedjék át másolás végett. A 

továbbiakban is gyakran történtek adományozások, a célirányos vételezések mellett így 

bővülhetett az intézet kottatára és hangszerparkja. 

 A Muzsikai Egyesület ingó vagyona gyarapodott tehát, azonban állandó székház 

és saját tantermek híján más intézményekkel működött együtt. Iskolai szabályzata 

értelmében is természetes volt, hogy a kolozsvári iskolákkal jó kapcsolatot tartson fel az 

intézet. Az első években a Református Kollégium épületében tartották a fiúk zeneóráit, a 

leányok számára eleinte Kovács Antal katolikus paptanár bocsátotta rendelkezésre termét, 

majd a Német Leányiskolában kaptak helyet. A Katolikus Gimnázium új épületének 

elkészültekor az Egyesület az erdélyi katolikus püspökhöz intézett levelet, melyben két 

termet kért oktatási célokra. Az indoklás a korabeli felekezeti iskolák közti viszonyt is 

megjeleníti: „ez által azon ohajott czél lenne elérve, hogy Rom. Cath. Ifjuság is 

részesülhetne a zene tanitásában. Jelenleg a zene oktatás a Reform. Collegiumban 

tartatik, ide pedig a Rom. Cath. Fiatalság nem jöhet iskolába.”78 A Norma Regia 

szabályzata szerint ugyanis a katolikus diákoknak nem volt megengedve más felekezetek 

iskoláinak látogatása, s a rendtartás értelmezésében a tiltás feltehetően az épületekben 

folyó bárminemű tevékenységre is kiterjedt. 1821-től kezdve a Muzsikai Egyesület a 

piaristák által működtetett Katolikus Gimnázium új székhelyén két termet kapott, 

                                                 
76 Átadási jegyzék, Kolozsvári Akadémiai Könyvtár, MsU 2450. 
77 Kolozsvári magyar Konzervatórium/3. kötet/1821, 20. o. 
78 Idézi Ürmössy, 1892. 20-21. o. 
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melyeket aztán évtizedekig használhatott a különböző felekezetű (férfi)növendékek 

tanítására.79  

 Általánosságban elmondható, hogy az első évektől kezdődően igen eredményes 

volt az együttműködés a Muzsikai Egyesület és a kolozsvári felekezeti gimnáziumok 

között. Legtöbbet mégis a Református Kollégium ifjúsága nyert az intézmények közti 

gyümölcsöző kapcsolatból, mindvégig teljes csoportként kapcsolódva be a zeneoktatás 

rendszerébe. Az önszerveződésben nagyobb szabadságot élvező református és unitárius 

kollégisták irodalmi önképzőköreik révén az extracurriculáris, művészeti 

tevékenységekben már korábban is tapasztalattal rendelkeztek. A többi iskolák között 

számszerűleg is a legnagyobb arányban a Kollégium képviseltette magát, az 

intézményből 1820 novemberében például 66 református és más vallású diák iratkozott 

be zenét tanulni. Lelkesedésükben még gyűjtést is indítottak, hogy a Kollégium számára 

fúvós hangszereket vegyenek.80  

 Az első periódus során egy növendék átlagosan csak két évet töltött a Muzsikai 

Egyesület képzési rendszerében. „A muzsika gyakorlására legalább két esztendő 

elkerülhetetlenül szükséges” – fogalmazta meg alapszabályzatában az intézet szakmai 

gárdája.81 Azonban ez alatt a rövid, gyakorlatilag csak az alapszintű zeneoktatásra 

elegendő idő alatt a nyilvános vizsga-koncertek, egyesületi hangversenyek és zenés-

színházi együttműködések révén az itt tanulók a szakmában olyannyira nélkülözhetetlen 

színpadi tapasztalatra is szert tehettek. „A tanulók ügyekezetének egy kis zengéje”-ként 

aposztrofálták az intézet tisztségviselői azt, hogy a növendékek világi művek 

koncertszerű előadása mellett énekes miséken és templomi reprezentációkon is (az 

uralkodó születésnapján, az intézet valamely arisztokrata elöljáróját köszöntő előadáson, 

vagy a gyásszertartásokon) tartoztak közreműködni. 

 A Muzsikai Egyesület iskolájának tanulói a kor pedagógiai gyakorlatának 

megfelelően évente legalább egyszer nyilvános vizsgán mutatkoztak be. „Az intézmény 

ünnepére” az Egyesület által használt koncerttermek egyikében, az intézet ún. muzsikai 

termében, a Redut Szálában, vagy 1821-től, a kőszínház megnyitásától gyakran a Farkas 

                                                 
79 A kolozsvári protestáns diákságot öntevékenysége kifejtésében nem akadályozták a katolikusokéhoz 
hasonló rendszabások. 
80 Ürmössy, 1892. 9. o. 
81 Kolozsvári magyar Konzervatórium/2. kötet/1820, 117. o. 
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utcai teátrum színpadán került sor. Ezeken a – korabeli szóhasználattal élve – 

próbatételeken, próbákon a tanítványok az évközben használt ének- és hangszeriskolák 

reprezentatív darabjai mellett minden esetben kortárs és ún. klasszikus művekkel is 

felléptek. A felkészítés koncepciója, mely szerint a vizsgákon a növendékek 

képességeiknek megfelelő művekben, és általában csoportosan szerepeltek, évtizedekig 

eredményes pedagógiai gyakorlatnak bizonyult, s nem utolsó sorban a nagyközönség 

számára is élvezetes hangversenyeket eredményezett. 

 Az intézet megnyitása után alig fél évvel, 1819. december 22-én a zeneiskola 

tanítványai már nyilvánosan, publikum előtt szerepeltek: fiúk és lányok vegyeskara 

köszöntötte „üdvözlő dalban” Bánffy Györgyöt, az egyesület védnökét, születésnapja 

alkalmából rendezett hangversenyen. A kardal zenei anyaga nem maradt fenn, szövege 

azonban nyomtatásba került, bevezetője szerint mint olyan mű, melyet a növendékek 

„igyekezeteknek leg-első bizonyitásáúl, ezen napnak buzgobb meg-tisztelése végett […] 

egész mu'sika mellett énekeltek”. Noha a zenekarkíséretes kantáta címzettje a 

felvilágosult, zeneértő kormányzó volt, a tanítványok, és közvetetten az egész Egyesület 

hódolatát közvetítő alkalmi kompozícióban mégis szinte a feudális korra jellemző 

művészetpártolói attitűd jelenik meg. Érdemes idézni:  

    „1. 

  Fogadd-el hazánkʼ édes Attya! 
   Néked szentelt első zsengénket; 
  Ez aʼ mi szivünk gyenge áldozattya, 
   Melyben bé-mutattyuk igyekezetünket. 
 
    2. 
  Szép és kedves érzés egy Atyának, 
   Midőn gyügyögni hallja gyermekét; 
  E fejlő Egyesületʼ Gyámolának, 
   Néked zengi rebegve első énekét. 
 
    3. 
  Örömmel futjuk eʼ szép pályát 
   A' dicső czél felé ohajtozva, 
  S ha kedvelted szivünkʼ áldozatját 
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   Gyenge igyekezetünk meg van jutalmazva.”82  
 
 Erdély gubernátora és környezete értő műpártolása ismeretében nem csupán 

kötelező zenei szolgálatként értelmezhető a Muzsikai Egyesület és diákjainak évenkénti 

hangversenye. A december végi „Bánffy-koncertek” a ceremoniális, az eseményhez illő 

zenei és szöveges kompozícók a kormányzó 1822-ban bekövetkezett haláláig a 

kolozsvári zenei élet egyedi alkalmait képezték. 

 1820. május 14-én került sor az intézet történetében először nyilvános 

vizsgaelődásra. A kétnyelvű meghívó magyar szövege szerint az iskola ún. legelső 

ünnepén  „a’ szorgalmatosabb, és alkalmatosabb tanúlók kiváltképpen, a’ gyengébbek 

pedig, könnyebb darabokban és elegyesen fogják meg-mútatni ügyekezeteknek elő-

gyümőltseit.” A diákok képességeihez mérten a programban „különbféle, a’ Tanúlók 

tehetségeiknek alkalmatosabb darabok előadása” szerepelt.83 (A meghívó fakszimiléjét 

lásd a 4. mellékletetben.) A korabeli színházi gyakorlatnak megfelelően a fellépők – 

ebben az esetben a növendékek – iránt a közönség jóindulatát a Muzsikai Egyesület már 

előzetesen is igyekezett biztosítani. Hollaki Antal elnök maga szólította meg az érdemes 

publikum tagjait, feltételezve, hogy „tekéntetekben vévén a Mu’sikának szinte el-

érhetetlen határait nem külömben a’ tanúlásnak rövid idejét – Tökélletest, – (mert hol van 

az?) Tanúlóinktól nem kivánnak.”84 Az első vizsga-koncert, mint ahogy arról a Pesten 

megjelenő Hazai s Külföldi Tudósítások is beszámolt, igen sikeres volt. „a tanulók […] 

több áriákban, tercettek, quartett, karok és hármóniákban oly kedves és mesterséges 

kellemmel muzsikáltak és énekeltek, hogy reménységünket meghaladván s szinte 

bámulásig gyönyörködtetvén, magoknak dicséretet, az Egyesületnek nagy érdemet, a 

jóltévőknek pedig legnagyobb örömet szereztek.” A műsorban a kamara- és szólószámok 

mellett a tanulók közös előadásában Joseph Haydn egy kórusa magyar nyelven 

(valószínűleg Az évszakok egy része)85 és Friederich Händel Messiás oratóriumának 

Halleluja tétele is szerepelt. A közel száz énekes növendéket felsorakoztató produkció a 

                                                 
82 KÁL, F313, Inv. 48, 10. doboz (A kolozsvári magyar színház iratai, Színlapok) Az alkami kompozíció 
szövegét idézi Jakab Elek is (Jakab, 1888, 776. o.) 
83A Kolozsvári Muzsikai Egyesület iskolájának első ünnepe, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
84 Uo. 
85 Benkő András a kolozsvári Haydn-recepcióhoz kapcsolódó tanulmánya ezt az előadást nem tartja 
számon. A Muzsikai Egyesületben bemutatott Haydn-művek sorát egy későbbi, 1820. szeptember 29-i 
hangversenytől datálja. (Benkő, 1960, 675. o.) 
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Hazai s Külföldi Tudósításokat tudósító cikkírót ilyen kijelentésre ragadtatta: „Valóságos 

örömére lehetett minden igaz és szépet kedvelő hazafinak látni itt, mely szépen fejtődött 

légyen ki csak 10 hónap alatt is nemzetében egy olyan tehetség, melynek tündér erejét eddig 

csak idegenekben csudálta többnyire, s méltán emelkedett buzgó kebeléből az a sohajtás, 

hogy vajha ez az ennyire munkás egyesület örökre fenn maradhatna, s hasznos muzsikai 

intézete virágoznék!” (Hazai s Külföldi Tudósítások, 1820., 45. szám, Szent Iván hava 3., 

362. o.) A zene hatását és a kolozsvári intézet teljesítményét méltató, a romantika korára 

jellemző szófordulatokban bővelkedő szövegben a muzsika ismét nemzeti kultúrát 

gyarapító, ígéretes perspektívát nyújtó értelmezésben jelenik meg. 

 A Muzsikai Egyesület iskolájának második próba-hangversenyét, az 1820 

szeptember 29-i vizsgát is valódi koncertként, muzsikális akadémia formájában hirdette 

az intézet. A műsorban Haydn Az évszakok című oratóriumából két tétel (egy kórus a 

Tavaszból és az Ősz záróegyüttese), valamint Händel Messiásából – a közönség kérésére 

– a Halleluja tétel szerepelt. A hangverseny érdekessége, hogy Adalbert Gyrowetz egyik 

fortepianora írt szonátája női szólista, „egy Tanítványné” előadásában hanzott el.86  

 1821-ben fejezte be tanulmányait az első, 1819 nyarán csatlakozott tanítványok 

csoportja. A június 25-i, a Redout-ban megtartott ünnepélyes vizsga programját ismét 

Jakab Elek munkájából idézzük. „Az 1. darab egész zenekiséret mellett egy, az ünnepélyhez 

alkalmaztatott Magyar Karének volt; 2. a hegedüt tanulók most állottak ki legelőször, s azon 

kivül, hogy az egész zeneelőadásban ők is hegedültek, magukra még Semiramis czímü 

dalmüből egy indulót adtak elé; 3. Jocond czímü dalmüből zongora mellett kettőst énekeltek; 

4. egy énektanuló zongorán játszott terczettet 5. Labyrinth czímü dalmüből zongora mellett 3 

duettet énekeltek 6. öt különféle fuvó eszközzel egy quartettett Licheh-től; 8. két hegedüt 

tanuló vonó eszközön egy quartettet, 9. 15. [sic!] Tancred czímü dalmüből zenével egy 

karéneket; 11. A Zauberflöte czímü dalmüből quartet zene mellett egy terczettet énekeltek; 12 

fuvó eszközökkel egy harmoniát az ugynevezett Untergebrochene [sic!] Opferfest dalmüből, 

Figaro dalmüből egy karéneket egész zene mellett […]”(Jakab, 1888. 777. o.). A fiatal 

oktatási intézet monstre-műsorában az egyesület művészi programjának és 
                                                 
86 Zongoraoktatás nem szerepelt ekkor az intézet curriculumában, azonban a reprezentatív műsorba 
szívesen importálták a tetszetős művet. 
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oktatáspolitikájának megfelelően a zenei remekműveket egy nemzeti jellegű kompozíció 

(feltehetően a kormányzó tiszteletére 1820-ban bemutatott karének) vezette be. 

Pedagógiai célú szerzeményt ezúttal nem találunk az előadandók sorában, a kolozsvári 

növendékek – képzési nívójuktól függetlenül – a magyar színpadokon is népszerű 

daljáték-repertoárból adtak elő.87  

 Ahogyan azt a fentebb részben már idézett, 1821-es felhívásból láthattuk, a 

vizsgahangverseny befejeztével sem szűnt meg teljesen az öregdiákok és a Muzsikai 

Egyesület kapcsolata. Az intézet a zeneirodalom megismerése és a kottaolvasási 

technikák továbbfejlesztése, „a Vista” (tulajdonképpen: a prima vista), vagyis a lapról 

blattolás gyakorlatának elmélyítése révén szándékozott továbbra is biztosítani az 

érdeklődő tanulók fejlődését.  

 A növendék-koncertek, tehát a gyakorlati vizsgák forrásanyagával ellentétben az 

elméleti próbatételekről kevés adattal rendelkezünk. Nem világos, hogy a koncert-

formában történő számonkérés praktikus gyakorlata előtt – „a’ Theoriábol a’ probák 

(:Examenek:) már az elött meg tétetvén”88 , talán a képzési alkalmak egyikén –, vagy 

azzal egy időben (?) milyen módon valósulhatott meg, hogy „a gyakorlati vizsga során a 

theoriából is tett előmenetelekről is megvizsgáltassanak a növendékek.”89 

 A kötelező vizsgákon kívül a tanítványok valószínűleg közreműködtek a zenei 

intézet minden zenés megnyilvánulásán, a színházi előadások mellett az ún. muzsikális 

akadémiákon, ezek időpontjai: 1821. április 30. (Redout), 1822. március 27. (Redout). Az 

évvégi–év eleji koncertek az egyesület pártfogójához köthetők. A Bánffy György 

tiszteletére rendezett nagyszabású hangversenyeken is részt vettek a növendékek, a 

legelső, 1819 végén szervezett ilyen reprezentatív alkalmat már tárgyaltuk. Ezt követően, 

a decemberi kormányzói születésnapot 1821. január 6-án ünnepelte az egyesület, a 

tanulók például a már említett Grosspeter-féle „eredeti” magyar (tehát magyar szövegre 

komponált) karéneken kívül Haydn A teremtés című oratóriumának egyik kórusában is 

felléptek. Emellett műsorra került két dal – valószínűleg Schulz Énekiskolájából –, és 

                                                 
87 A kolozsvári zenés színpad műsorpolitikáját is megelőlegezte Gioacchino Rossini (Tancred), Wolfgang 
Amadeus Mozart (Varázsfuvola és Figaro házassága), Peter von Winther (Das Labirynth és 
Unterbrochene Opferfest, Nicolas Isouard (Joconde), Charles-Simon Catel (Semiramis) című műveinek 
sora. 
88 A Muzsikai Egyesület 1820. május 29-i jelentése, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
89 Kolozsvári magyar Konzervatórium/3. kötet/1821, 39. o. 
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megszólalt egy fúvós harmónia is. A harmadik „Bánffy-koncert” (1821. december 23.) 

vokális koncert volt, mely szintén nem valósulhatott volna meg az énekiskolai tanulók 

részvétele nélkül. Az Egyesület méltón búcsúzott pártfogójától, s 1822-ben, a Bánffy 

temetésén előadott gyászmise zenei szolgálata alkalmával a növendékek közreműködtek 

Wolfgang Amadeus Mozart Requiemjében. 

 A kolozsvári kőszínház 1821. március 12-i megnyitásakor színre vitt 

díszelőadáson a színművészekkel együtt léptek fel a Muzsikai Egyesület tagjai, tanárai és 

feltételezhetően diákjai is. Gurmai Éva pontos megfogalmazásában tehát a jeles alkalom 

teljes zenei részének személyi feltételeiről zenei intézetünk gondoskodott (v.ö. Gurmai , 

2004, 51. o.). A Farkas utcai színházban megvalósuló első koprodukció meghatározó 

jelentőséggel bírt, s az évtizedek során sok hasonló előadás követte.90 A közreműködés 

egyik közvetlen eredményeként alig egy hónappal a teátrum megnyitása után a színházi 

választmány már előterjesztést fogalmazott meg, melyben a Muzsikai Egyesület 

iskolájában tanulók számára ajánlott volna fel karrier-lehetőséget. „Előfordulván az, hogy 

midőn itten Kolozsváron a jól gondolkozó Hazafiakbók a Muzsikai Egyesület egyben állott, 

és a muzsikai és ének tanítás amazoknak segedelmezésekből, mint a pallérozódásnak 

előmozdító szép eszközei azzal a nevezetes feltétellel kezdődtek, és már folytattatnak is, hogy a 

nemzeti játékszínre jó énekesek és énekesnék készíttessenek, s így a játszó Társaság is ezáltal 

közeledjék a tökéletesedéhez, a nemzeti publikumot énekesjátékok (operák) előadásaival 

gyönyörködtesse. Ezen célnak tehát minél hamarabb leendő elérhetése végett a Muzsikai 

Egyesület kérettessék meg az iránt: hogy járna végére: kik szándékoznának mind a két nemen 

levő tanítványok közül magukat a nemzeti játékszín mellé applicalni? És azokat eleve oly 

móddal taníttassa, hogy a következendő novemberre a thetárumon illendő fizetés mellett 

használtathassanak, az énekes játékok előadásai elkezdődhessenek, s mindezekről az Egyesület 

a biztosságot tudósíttatni ne terheltessen.”91 A jegyzőkönyvi bejegyzés jól érzékelteti: a 

választmány a kolozsvári színház zenés részlegének tudatos bővítését nem külföldi 

muzsikusok megszólítása, hanem a Muzsikai Egyesület iskolájában folyó oktatás, a helyi 

tehetségek kiművelése révén kívánta elérni. A fiatal zenei intézettől alig pár hónap alatt 
                                                 
90 A kolozsvári színtársulatok és a Muzsikai Egyesület koprodukcióiról lásd bővebben Sófalvi, 2014., 60-
79. o. 
91 KÁL, a kolozsvári színház iratai, F313, 1821. 133-135.o. 
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teljes operai személyzetet felállítását várni irreális igény volt, azonban egy-egy 

zeneiskolai tanítvány korábban is sikeresen alkalmaztak a drámai és zenés darabokban. 

Kis Júlia énekiskolai növendék például már 1820 elején engedélyt kapott színházi 

fellépésre azzal az indoklással, hogy „a mellett, hogy a theátrumon fellépik, az éneket 

továbbra is tanulhatja, addig a játékok előadásába belészokván kész énekes s actrix is 

lészen.”92  

 A kőszínház épületének emelkedésével kézzelfogható közelségbe kerülő nemzeti 

teátrum eszméje is befolyásolhatta, hogy a zenei intézet vezetősége nem mondott le a 

kolozsvári színpadon való közreműködésekről, sőt zenedrámák teljes kiállítására 

vállalkozott. 

 Ilyen alkalom volt az 1822 májusában, a Muzsikai Egyesület égisze alatt, Hollaki 

Antal kezdeményezésére és tetemes költségén színre került komikus opera, a József. 

Teátrumi plakát helyett a Muzsikai Intézet Jelentése tájékoztatta a közönséget „ezen 

Énekes, és minden tekintetben erköltsös Munkának” a színreviteléről. A szöveg szerint 

Étienne Nicolas Méhul énekes históriai drámája (sic!) „részszerént az ezen Koloʼsvár 

Szabad Királyi Várossában aʼ még 1819dik esztendőben fel-állott Muʼsikai Intézetben aʼ 

tanitásban résztvévő mind két Nembéli tanitványoknak, részszerént pedig csak ugyan ezen 

Szabad Királyi Városban található, és különösön a mesterséges Muʼsikának gyarapitására 

nézve barátságos kezet fogott Muʼsika kedvellőknek, valamint aʼ mostanában jelen lévő 

Nemzeti Játszó Társaságnak, együtt való munkálkodásokkal, költsönös segitséggel, aʼ 

Musikai Intézetnek gyarapitására az idevaló Nemzeti Játszó-Színben nemzeti nyelven elé fog 

adatni […].”93 A kolozsvári zenés színház történetében unikális előadás, melynek 

plakátján tanulók és műkedvelők barátságos kézfogással bár, de határozottan megelőzték 

a hivatásos muzsikusokat, szándéka szerint a Muzsikai Egyesület tőkepénzét volt hivatott 

növelni. Azonban a helyi művészeti erőkhöz választott és alkalmazott mű igényes 

kiállítása,94 az alkalomra készült librettó-fordítás vagy az intézet elnökének bevallott 

víziója a zeneiskola opera-stúdióját illetően, valamint ugyanő színházi bérlői aspirációi 

                                                 
92 KÁL, a kolozsvári színház iratai, F313, 1820, 23. o. 
93 Kolozsvári színlap, 1822. május 18., KKEK színlapgyűjteménye. 
94 A Méhul opera kotta-anyagát és jelmezeit illető leltárokat és átadási jegyzékeket lásd KÁL, F113, 
Színházi jegyzőkönyvek 35 r., v., 176. r.v. 
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már nem csupán fényes külsőségű adománygyűjtő eseményt jeleznek, hanem merész, a 

magyar nyelvű zenés-színjátszás programját intézményi szinten felvállaló kísérletként is 

értelmezhetők.95 A szólószámok helyett túlnyomórészt kórusokat és együtteseket 

alkalmazó kompozíció betanítója, Grosspeter József a Muzsikai Egyesület zenei 

igazgatója, valamint Polz Antal is rendelkezett teátrumi tapasztalattal, nevük 1821-től 

szerepel a színházi közreműködők között. Az intézet énektanára Benjámin, az opera 

egyetlen női hangfajra alkalmazható rolléjára (valójában gyermekszerepére) a Muzsikai 

Egyesület iskolájának lánynövendékei közül négyet készített fel.96 A debütánsok 

szakszerű kiválasztását – bármelyikük énekelt is az élőadásokon – az utókor igazolta, 

hiszen Borsos Klári, Botos Karolina és Kis Júlia a továbbiakban a kolozsvári színpad 

megbecsült énekesnői lettek, Klein Rózsi, a későbbi Schodelné pedig drámai szoprán 

szerepkörben ért el országos sikereket (bővebben lásd Tallián, 2015).  

 A Muzsikai Egyesület gyakori nyilvános eseményei, a „zenei estvélyek” és a 

színházzal való együttműködés a város zenei életét is fellendítették. A tagok és 

tanítványok zenés-színházi előadásokban betöltött nélkülözhetetlen szerepe révén az 

intézmény neve kezdett összefonódni a sikeres produkciókkal. Ezt hangsúlyozta a 

következő, Kolozsvár tanácsának címzett felhívás is, amelyben a növendékek, a zenész-

utánpótlás szükségessége is megfogalmazódott. „Mennyire légyen szüksége ezen szabad 

királyi városnak az olyanokra, kik a mesterséges muzsikát tökéletesen tudhatják, most 

közelebbröl a Nemzeti Jádzó Szinnek megnyitatása alkalmatoságával elé jött akadályok 

nyilván megbizonyitották, oly annyira, hogy ha az musikai intézetbéli tanitványaink, most az 

orchestrumnak naponként segitségére nem lennének, a Játékszinben, valamire való muzsikát 

végbe vinni lehetetlen volna.”97 A szövegben utalás történik arra a meghatározó 

jelentőségű, első koprodukcióra, melynek során a kolozsvári Farkas utcai kőszínház 

1821. márciusi megnyitása alkalmával a színészek mellett a helyi Muzsikai Egyesület 

tagjai és iskolájának tanítványai is felléptek. E forrás alátámasztja feltételezésünket, hogy 

a Polz Antal zenei igazgató által a díszelőadásra betanított karénekben, a teátrum új 

színpadán a tagok mellett az intézet (énekes)növendékei is szerepeltek. Emellett ekkorra 
                                                 
95 Folytatásként az operát meg is ismételték – nagy erkölcsi és kis anyagi sikerrel –, Hollaki programja 
azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket (Sófalvi, 2014). 
96 Ürmössy, 1892. 9. o. 
97 Kolozsvári magyar Konzervatórium/3. kötet/1821, 11. o. 
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már két éves múltra tekintett vissza a hegedű és a fúvóshangszerek oktatása az egyesület 

iskolájában, a repertoár zenés darabjainak megfelelő előadásában s a teátrum állandó, 

polgári zenekarának kialakulásában így a tanulóknak is szerepük lehetett. 

 Hollaki Antal, aki egy időben volt a Muzsikai Egyesület igazgatója és a Nemzeti 

Színház zenei ügyintézője, később bérlője is, a két intézmény közti gyümölcsöző 

kapcsolattól lelkesülve operák betanítására szerette volna szakosítani az énekiskolai 

növendékeket. 1821 májusában tett indítványát a vezetőség azonban nem fogadta el. „Elő 

terjeszté t. Elölülö Úr hogy a’ Magyar Játékszin jobb lábra állitására nézve jo volna ha a M. 

Intézet egy Operát tanito oskolát állitana, minthogy sokan ezt kivánnák, de Ifjaink erre 

vágyodnának, és az ilyen darabok hasznot is hajtanának az Intézetnek. Melyre nézve noha 

igen ohajtaná a’ M. Bizottság a’ Theatrumon Magyar eredeti operákat is látni, minthogy 

mégis ez nem egyedülvalo czélja, elégségesnek látja azt, ha a’ musika tanitásárol felvigyázva 

gondoskodhatik mert a’ mikor gyarapodik a’ Musika, akkor segitödik eléggé a’ Theatrom is. 

De kivihetetlennek is láczik azon nemes szándék csoportos nehéz akadáljai miatt. Azon 

ifjakra nézve pedig akik minden jelentés nélkül a’ Musikai Intézet Törvényét tekéntetbe nem 

vévén a’ Theatrumon, vagy más közönséges helyen énekelni bátorkodnának, jonak tartja ujra 

öket közönségesen meginteni ‘s az Intézet törvényére is emlékeztetni, ‘s tudtokra adni, hogy 

az iljen helyekre hir és jelentés nélkül (azonkivül is nem lévén még arra eléggé alkalmatosak) 

tett lépés által ugyan kieshetnek az Intézet tanitásátol a mely tárgynak véghezvitelére a’ 

M[él]t[ó]sá[go]s Elölülö Úr kérettetik.”98 Az idézett forrás fontos részlete, hogy noha 

kezdettől fogva megfigyelhető a Muzsikai Egyesület és a teátrum közti együttműködés, 

elnöke javaslatával ellentétben a vezetőség ezúttal (is) függetlenségét és a zenei intézet 

elsődleges oktatási feladatát hangsúlyozta. Az egyesület iskolája tehát őrizte művészi és 

pedagógiai autonómiáját, és nem kívánt csupán a színház gyakorló-műhelye lenni. Félig 

képzett növendékeinek nyilvános fellépését nem csak a céhes hagyomány és a belső 

szabályzat értelmében tiltotta, szerepet játszhatott ebben a Muzsikai Egyesület 

munkájának esetleges negatív megítélése, vagy az igényes zenés repertoár szakmai 

követelményeinek tisztelete is. 

                                                 
98 Kolozsvári magyar Konzervatórium/3. kötet/1821, 23. o. 
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 A kezdeti látványos sikerek ellenére a Muzsikai Egyesület folyamatos anyagi 

gondokkal küzdött – alkalmazott tanárai fizetését a növendékek iskolai díjai nem 

fedezték. Valószínűleg az elnök, Hollaki Antal szövegezte 1820-ban azt a kiáltványt, 

amely újabb támogatókat volt hivatott megszólítani.99 A zene szerepének hangsúlyozása 

után a kolozsvári Muzsikai Egyesület célját, működését és addigi eredményeit ismertető 

szöveg az intézet stabilitásának szükségességét és távlati hasznát hangsúlyozta. „Mert ha 

Intézetünk fel áll, és állandoul meg marad nem remélhetyük é, hogy mivel az országnak 

minden Helységeiböl itt egybe gyült nagy számu Iffiuság minden Vallás, nem és Születés 

különbség nélkűl majd nem ingyen, söt a szegények minden krajtzár fizetés nélkűl 

tanulhatyák a Musikának minden Nemeit. Ez által a Musika igenis gyarapodni fog, a 

Musikának gyarapodásával a jo izlés, nemes érzés, pallérozodás kőzönségesen emelkedik, 

ennek emelkedésével az erkölcsiség is tökéletesebbedik nem szemlélhetyük é hogy iffiaink a 

rosz társalkodásokbol, ártalmas mulatságokbol el vonatatván hasznos és gyönyörü 

foglalatossággal töltik üdejeket, és Musika béli üsméretek által, hazánk nagyai Társaságukban 

meg jelenvén alkalmatosságat is nyernek maguk meg üsmertetésekre? 

 Nem remélhetyük é hogy Nemzeti nyelvűnken folyván a Tanítás ezért inkább inkább 

müvelödik, a Musikának pedig el terjesztődésével, a Poesis ki mondhatatlan haszonnal 

emelkedik ki. Nem remélhetyük é még azt is hogy mivel Intézetünkben a tanitás oly fel 

vigyázat alatt foljt melynél fogva Tanulloinknak a Musikában valo elömeneteleket és a 

Musikának nagyobb gyarapodásat tökélletesen remélhetyük, hogy kevés üdő mulva nem csak 

Hazafiakbol szemlélhetünk Musika Mestereket, hanem Nemzeti Játék Szineinken is melyek 

az Operákra énekes Játékokra nézve Musika nélkül fel nem állhatnak, Hazafiakbol találtatunk 

mindkét Nembéli Énekeseket, és a mellett hogy az ilyen üdötöltésekbe téjendő kőltségeinket 

Idegenek helyet felekezetünk használya, édes érzéssel telik meg bizonyára minden igaz hazafi 

szive, midön Nemzete ebéli szép elömenetelét örömmel szemlélvén annak maga is eszköze és 

segédje lehetett.”100 

                                                 
99 Kolozsvári magyar Konzervatórium/2. kötet/1820, 127-129. o. 
100 Kolozsvári magyar Konzervatórium/2. kötet/1820, 127-129. o. 
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 A felhívás a Muzsikai Egyesület iskolájának a színházi utánpótlásban betöltött 

szerepét is kiemelte, felkérve a címzetteket „hogy egy ilyen közjora de kiváltképpen 

Nemzeti Jádzo Szinenknek, annyi sok fáradságunk, költségünk után, az ohajtott czélra jo 

énekesekkel léendö fel állitására és ez által Nemzeti érzésünk, és Nyelvnek pallérozodását 

Czélzó hasznos Intézetét”101 támogassa. Az egyesület országos megítélését, nemzeti 

ügynek tekintett fejlődését jelzi, hogy erdélyi települések (Torda, Károlyfehérvár, Dés, 

Abrudbánya, Gyalu) is rendszeresen támogatták tevékenységét.102 

 A lendületes indulást követően azonban igen hamar külső és belső problémákkal 

kellett megküzdenie a Muzsikai Egyesületnek. Grosspeter József énektanár, aki az első 

iskolai év végén még arról számolhatott be a választmánynak, hogy a növendékek 

szeretik tanítási módszereit, a következő év végén már a tanítványok számának apadását 

jelentette. Ugyanebben az évben érte támadás Polz zenei igazgató részéről, aki a 

tehetséges, éneket tanuló lányok lemorzsolódásának okát abban látta, hogy Grosspeter 

úgymond unalmas előkészületekre szükségtelenül hosszú időt szánt, s a kisebbekkel nem 

foglalkozott annyit, mint a nagyobbakkal. Későbbi évek feljegyzéseiben azt olvashatjuk, 

hogy durván bánt a lánynövendékekkel. Ez valószínűleg annak az incidensnek az 

utózöngéje lehetett, amelynek során elfogadható ok nélkül tiltotta meg egyik 

tanítványának a fellépést egy templomi koncert alkalmával. Grosspeter állítólag 

„kirekesztette” Klein Rózsit, s az igéretesen fejlődő énekes lánykát nevelőapja – Johann 

Fridrich Klein, maga is az intézet tagja, tanítási anyagok másolója és aktív muzsikus a 

színház zenekarában – azonnal kivette az iskolából. Az Egyesület vezetőbizottsága ebben 

az esetben a növendék pártját fogva annak visszatérését sürgette, és az intézmény 

szabályzatának értelmében úgy határozott, hogy nem a tanár hatáskörébe tartozott az alig 

tízéves leányka megfenyítése és kizárása. Grosspeter József énektanítót, amennyiben 

nem fogadta volna el a Bizottság rendelését, még hivatalából való felfüggesztéssel is 

fenyegették.103  

 A belső viszályok és a nem megfelelő adminisztráció mellett 1821-ben még 

teremgondokkal is küszködött az Egyesület. A katolikus iskola új épületében kapott végül 

                                                 
101 U. o. 
102 Jelentés 1821, 1822, 1823, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
103 Kolozsvári magyar Konzervatórium/3. kötet/1821, 62. o. 
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„muzsikai termeket” az intézet, azonban addigra már lemorzsolódott a tanítványok egy 

része. Ugyanebben az évben Polz Antal a békéltető bizottságok minden igyekezete 

ellenére lemondott igazgatói tisztjéről, és a zenei vezető helye betöltetlen maradt. 1822 

júliusában báró Bánffy György, az Egyesület pártfogójának halála mért súlyos csapást az 

intézményre – az év végétől báró Jósika János töltötte be a pártfogó szerepét.104 Az 

intézet általános megítélése is csorbát szenvedett, ugyanis életrehívója és lelkes 

szószólója, Hollaki Antal nevéhez bérlőként ekkor már egy balul sikerült színházi évad 

kapcsolódott. 

 Mindezek közrejátszottak abban, hogy a kolozsvári Muzsikai Egyesület iskolája 

néhány évi igen sikeres működés után az anyagi támogatás hiánya és belső ellentétek 

folytán átmenetileg megszűnt. Vagyontárgyait (hangszerek, kották stb.) az iskolai év 

végén, 1823 júniusában Hollaki Antal elnök saját szállására vitette úgymond leltározás 

végett, értésére adva azonban az Egyesület tagjainak, hogy nem kíván tovább részt venni 

az intézmény munkájában.105  

 Kovács Antal és Bodor Pál bizottsági tagok hiába próbálták újraéleszteni, 

alapítása után alig néhány évvel, 1823 végén, a hivatalos jelentés kibocsátása után a 

Muzsikai Egyesület beszüntette hangversenyező és oktatói tevékenységét. 

 
4.2.3. 1823-1836. „Muzsika mívelés és ének s muzsika oskolák fenntartása”  

 

 A következőkben tárgyalt intézménytörténeti periódus történelmi 

rekonstrukciójára, elemzésére is kihat a Muzsikai Egyesület többszöri újjá- és 

átalakulásának ténye. Az időszak kezdetének tevékenységeit illetően az intézet legelső 

biográfusa, Nagy Gábor közvetett adatai szerint sem található sok forrás az intézmény 

levéltárában.106 1834-től rendelkezünk újra irattári anyagokkal, az azt megelőző időszak 

csupán néhány egyesületi nyomtatvány, Ürmössy Lajos feljegyzései, magánlevelezések 

                                                 
104 Báró Jósika János főkormányszéki elnök beiktatása alkalmával az „Erdélyi Nemzeti Muʼsikai 
Egyesület, és Színjátszó Társaság” 1822 november 26-án a kolozsvári Nemzeti Színházban ünnepi 
zeneművel hódolt jövendőbeli protectorának. A szóló- és karének szövegének lelőhelye: OSZK, Plakát- és 
Kisnyomtatványtár, 1822., nyolcadrét iratok. 
105 Grosspeter visszaemlékezéseit idézi Ürmössy, 1892. 25. o. 
106 Ürmössy, 1892. 22. o. 
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passzusai, valamint színlapok,a kolozsvári teátrum eseményei és sajtóhírek alapján 

rekonstruálható. 

 Az újjászervezés éveiben Kolozsváron különböző elnevezéssel, mint Muzsikai 

Egyesület, Muzsikai Szorgalom Társaság, Új Muzsikai Társaság vagy Templomi és 

Színészi Muzsikai Társaság néven gyülekeztek tagok a zenei szolgálat – elsősorban az 

oktatás, emellett hangversenyezés, zenés-színházi előadások és az egyházi reprezentáció 

– jegyében. Természetes velejárója az átmeneti időszaknak, hogy az Egyesület eseményei 

között a tanítási tevékenység nem volt – nem is lehetett – átfogó. Az intézmény történetét 

ismertetve közöljük tehát az oktatáshoz szorosan kapcsolódó adatokat: a felhívásokat, 

vagy a tanárokra és növendékekre vonatkozó jegyzőkönyvi bejegyzéseket. Ugyanakkor 

az intézet muzsikusainak és dilettáns tagjainak néhány zenével, vagy a zenei képzést 

érintő szövegét is érintjük, érzékeltetve ezzel a város ösztönző, művészi miliőjét. 

 Biztosra vehetjük, hogy 1823 őszén már nem indult zenei oktatás a Muzsikai 

Egyesületben. A zenei nevelés így a korábbi intézményi viszonyok helyett informális 

szinten ugyan, de részben folytatódott. A decemberben Kolozsvárra érkező Déryné 

Széppataky Róza, a korszak ünnepelt drámai színésznője és énekese joggal tulajdoníthatta 

magának az Egyesület néhány korábbi növendékének tanítását és bevezetését az énekes 

színház világába (Lakatos, 1977, 33. o., és Almási, 1995, 87. o.). Maga Déryné minderről 

így ír: „[…] csak második énekesnő nem volt, ki a nagyobb operákban megfelelhetett volna 

szerepének. Három leányt kiválasztottunk ugyan Gros Péter énekiskolájából és én ezeket 

mind tanítottam énekben is, színdarabokban is […] kettőt közülök magamhoz vettem s 

ingyen kosztoztattam is, mert később otthon főztem. A két fiatal leánynak neve: Borsos Klári, 

a másiké Botos Karolina.” (Közr. Bayer, II., 144. o.) 

 A következő évek intenzív zenés-színházi élete pótolta a Muzsikai Egyesület 

hangversenyeihez szokott kolozsvári közönség igényeit.. Heinisch József teátrumi 

karmesterként való alkalmazásával (nevével előbb már találkoztunk, a Muzsikai 

Egyesületben korábban a hegedűtanításban segédkezett), és a lassan 24 tagúvá bővült 

zenekar foglalkoztatásával operák sora került bemutatásra a város kőszínházában 

(Lakatos, 1977, 32-35. o.). A társulat gyakori vidéki vendégszereplései során is a 

daljátékok képezték az egyik fő attrakció. Ez a gazdag periódus 1827 őszétől átalakult, 

ugyanis az addig jobbára Dérynére épülő műsorterv a közkedvelt primadonna távoztával 
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tarthatatlanná vált, s állandó társulat híján egyre kevesebb zenés mű került színpadra. Az 

1828-29-es évadban, amint azt Lakatos István (Lakatos, 1977, 69. o.) megállapítja, már 

szervezett zenekara sem volt a Nemzeti Színház társulatának. 

 Ilyen körülmények között indítványozta Szentkirályi Mihály szenátor, lelkes 

színházpártoló a Muzsikai Egyesület újraélesztését. Döbrentei Gábor királyi tanácsos, az 

erdélyi művelődési viszonyokat kiválóan ismerő és ösztönző tudós, kultúra-szervező 

Pestről üdvözölte a kezdeményezést: „Igaz é, hogy a Musikai Egyesület újra felálott 

Kolozsvárott? Az Istenért, azt elalunni ne hagyjátok. Csak abból jöhetnek elé énekeseink 

és néink. És sehol másutt nem állhat-fel csak Kolozsvárott.” (Utóirat Döbrentei Gábor 

Bölöni Farkas Sándorhoz 1828. nov. 6.-án intézett leveléhez, idézi Jacsó, 1944, 24. o.). 

A Muzsikai Egyesület korábbi tevékenységének, megvalósításainak ismeretében az első 

nemzeti, tehát magyar nyelven előadó teátrumnak otthont adó Kolozsvártól a kortársak 

joggal remélték a hazai énekes-képzés bölcsőjét. 

 A kezdeti kisszámú csapatnak az 1819-től is aktív szerepet vállaló Grosspeter 

József volt egyetlen hivatásos zenész tagja. 1828 májusában az újraalakult társaság első 

gesztusa – akárcsak az alapításkor – az oktatás meghirdetése volt. A 27 beiratkozott 

férfinövendék az énektanulást még ugyanabban a hónapban megkezdte Grosspeter 

irányításával. Az intézetnek nem lévén más bevételi forrása, az oktatási tevékenység 

fejlesztésére és egyáltalán a fenntartás költségeinek előteremtésére a következő évben a 

működtetők nyilvános vizsga-koncert előkészítését határozták el.  

 Ez meg is valósult, és az 1829. május 22-i és 29-i, nagyszabású Nemzeti Színház-

beli hangversenyre az újraalakult zenetársaság énekiskolájának támogatása érdekében 

került sor. A színlap Domenico Della-Maria A fogoly című egyfelvonásos operáját 

követően a Muzsikai Egyesület tagjai és tanítványai előadásában jelez zenés összeállítást. 

Az intézet korábban is sikeres pedagógiai gyakorlatának megfelelően, a zenekar kísérete 

mellett mintegy nyilvános vizsgán szerepeltek a Nemzeti színpadán az énekes 

növendékek, akik így egyúttal iskolájuk tőkepénzének gyarapításában is közreműködtek. 

Az intézet az 1822-es Méhul-műhöz hasonló előadói apparátust nem tudott megmozgatni, 

az operát színre vivő hivatásos énekes-aktorok (Udvarhelyi Miklós és Radnóthfáy 

Zsigmond) mellett szereplőkül Szentkirályi Anna, Deáki Karolina, Deáki Fanni és 

Gyergyai Krisztina ajánlkoztak. A kisasszonyok családneveit könnyű megfeleltetni az 
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Egyesület egy évvel korábbi újraindításában kulcsszerepet játszó Szentkirályi Miklós, 

Deáki Filep Sámuel és Gyergyai Ferenc nevével. 

 Tar Nóra a társulat és nézősereg kommunikációját tárgyalva (Tar, 2005, 114. o.) 

rávilágít arra, hogy a közönség folyamatos megszólítása kísérhető végig a zeneiskola 

támogatását szorgalmazó hirdetések során is. Az 1829. május 22-i előadás színlapja az 

Egyesület addigi történetének felvázolása mellett jövőbeni terveket is megosztott a 

publikummal, mi több, ígéretet tett az anyagiak nyilvános elszámolására. „A közelebb 

elmúlt esztendőnek elején felállított Ének Oskolában tanuló mind két nemen lévő Ifjúság, és 

némely musikát-kedvellők által A NEMZETI JÁTÉKSZINEN az elkezdett Ének Oskola 

Intézet gyarapítására fog elé adatni egy Muzsikális Academia […] Az Ének, ez, az érzés 

muzsikai nyelve, minden Nemzeteknél milyen nagy becsben és kedvességben tartassék, a’ 

közönséges tapasztalás bizonyitja. Ennek mivelésire, édes Magyar Hazánknak némely 

buzgobb Fiai s Leányai – szeretett Hazájokat e’ részben is a’ miveltebb Nemzetek sorába 

emelni kivánván – az elmúlt 1819-dik esztendöben igyekeztek a’ Muzsikai Egyesület 

felállításával egy bizonyos [biztos, állandó] Intézetet állapitani, melynek négy esztendei rövid 

folyamatja alatt melly nagy előmenetel tétetett, ma is láthatni. Mivel pedig ennek 

szerentsétlen és nagyon káros megszünésit fájdalmas szivvel nem érezni, lehetetlen, felszollitja, 

a’ mult esztendöben némely Hazafiakból egybenállott Társaság – mellynek felügyelete alatt 

és költségén, a’ Tanulo Ifjuság esztendő olta mostanig tanittatott, – édes Hazánknak buzgó és 

a’ szép müvészséget elösegilleni kiváno Fijait és Leányait a’ végett, hogy egy állandó 

ÉNEKOSKOLA állapithatására segéd kezeket és hathatos pártfogásokat nyujtani 

méltoztassanak. Mellyet ha megnyerni az emlitett Társaságnak szerencséje lehet, azon esetben 

az Ének tanittatást továbbra is folytatni meg nem szünik. A’ mi azután külön Jelentés 

mellett közös hirré fog tétetni; az eddig tett költségekröl pedig, valamint a’ mostani és 

ezután léendö Jövedelmekröl i s esztendönként hiteles Számadás a’ Nagy Érdemü Közönség 

eleibe terjesztetni.”107  

 A Muzsikai Egyesület javára a Nemzeti Színházban 1829. május 29-én 

megismételték a Della-Maria egyfelvonásost, melyet egy új műsorú hangverseny 
                                                 
107 Kolozsvári színlap, 1829. május 29. OSZK, Színháztörténeti Tár 
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követett. „Több méltosákok’ kivánságokra, a NEMZETI JÁTÉKSZINEN az elkezdett Ének 

Oskola Intézet gyarapithatása végett ujjabbal elöadatik […]. Azon kegyes elfogadás, mellyel a’ 

nagy érdemü közönség az ujra született Ének-Oskola első probatételét, a’ mult pénteken meg 

tisztelni, és a’ szép czélt elösegélleni méltoztatott, bátoritá az Egyesületet, az akkor elöadott 

operának ujjabbani eléadására, nevezetesen azon okból, hogy a’ Logék a’ minap felettébb 

korán kiadatva lévén, sok Méltóságoknak nem szolgálhatott; azonban a’ közbejött 

alkalmatlan idö is sok megjelenni kivánokat eltartoztatta. Az Operát megelözö darabok 

között pedig ezuttal ujjakkal udvarolni ‘s ez által is a’ múlattatást változtatni, tisztelő 

kötelességinek ismérte.” A színlap szövegírója a korabeli protokollnak megfelelően 

„udvarol” a közönségnek, s a növendékek nyilvános vizsgáját követően alig egy hét 

leforgása alatt betanított újabb, egész estét betöltő zenés előadás sikerében reménykedik. 

 Érdemes még rövid kitérő erejéig a színlapokat vizsgálni. A Muzsikai Egyesület 

és iskolája érdekében fogalmazott szövegek szerzőjében ifj. Deáki Filep Sámuel, 

Gyergyai Ferenc vagy Brassai Sámuel alakját sejthetjük. Előbbiek tagként szerepeltek az 

intézet újraalakulásakor, s muzsikus-attitűdjük, zenés-színházi kapcsolataik, librettó-

fordításaik egyaránt ismertek108 (Szinnyei, 1893; Benkő, 1960. 680-681. o.). Deáki ebben 

az időszakban a színház ügyeivel foglalkozott. Operák szövegkönyveit adaptálta magyar 

nyelvre, fellépett énekes darabokban és mindezek mellett a muzsika elméletét is 

tanulmányozta – egy kéziratban maradt munkája ismert A zenészetről címmel (Szinnyei, 

u.o.). Az énekiskola tőkepénzének gyarapítására rendezett két, májusi előadásban Deáki 

és Gyergyai egyaránt részt vettek. Gyergyai Ferenc a kolozsvári színpadon és 

hangversenyeken a „kedves tenorista” jelzőt érdemelte ki. Zenei tanulmányait a Muzsikai 

Egyesület iskolájában alapozta meg, 1819-1820-ban énekiskolai növendékként, míg 

1820-ban párhuzamosan a fúvós hangszert tanulók lajstromában is megjelenik a neve. 

Utóbbiak között Brassai Sámuellel együtt szerepel, s kettejük neve olvasható azon a 

szolfézsgyakorlatokat tartalmazó, másolt kotta-anyagon, melyen az alábbi fogalmazvány 

található: „Az ének az érzés muzsikális nyelve.”109 A Muzsikai Egyesület iskolájának 

felsegítésére színre vitt előadás plakátján ugyanez a meghatározás így hangzik: „Az 

                                                 
108 Ürmössy, 1892, 23. o.,  
109 MsU 2386/J, Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár. 
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Ének, ez, az érzés muzsikai nyelve.” A romantikus definíció mellett a fent említett kotta 

hátlapján – vélhetően fordított szövegként – Gyergyai és Brassai a technika és esztétika 

jegyében is összegezte a korabeli színpadi énekes-ideál kritériumait: „1. Szép, hajlékony 

hang, meglehetős terjedéssel, 2. Könnyüség a betük helyes olvasásában és a hangok tiszta 

kiadásában, 3. A Syllabák és szavak értelmes kimondása, 4. A foglalthoz szabott eléadás - csak 

ebben bizonyithatja meg az énekes ízlését és érzését…. Egy énekes ezekkel bírva – érzéssel és 

kinyomással énekel.” A szakzsargon helyes használata túlmutat az egyszerű műkedvelői 

habituson és megfeleltethető Gyergyai és Brassai művészi tevékenységével (v.ö. Benkő, 

1960, 680-681. o., és Lakatos, 1942). A kottakópia a belcanto technika pedagógiai 

irodalmának kolozsvári ismeretét és használatát is bizonyítja, Domenico Cimarosa, 

Baldassare Galuppi, Johann Adolph Hasse, Niccolo Jomelli, Niccolo Piccini vagy Pietro 

Sacchini szolfézseit feltevésünk szerint a párizsi Énekiskola részleteinek másolata.  

 A fenti epizód nem azonosítja ugyan a színlapok szövegének íróját, azonban jól 

érzékelteti, hogy az énekiskola javára hirdetett előadások szervezői-szereplői között hány 

sokoldalú, a művészet elméletével és gyakorlatával egyaránt foglalkozó egyéniséget 

találhatunk. A színház és zene jegyében ebben az időszakban kialakult miliő kedvezett 

tehát Kolozsváron a Muzsikai Egyesület feltámasztásának. Újraindításról beszélhetünk, 

hiszen az alapításkor tagként vagy részvényesként szerepet vállalók nagy része ezúttal is 

támogatta az intézetet. Művészetpártolókat és hivatásosokat egyesített a cél, melynek 

érdekében arisztokraták, köztiszteletben álló polgárok – Szentkirályi Mihály szenátor, 

Méhes Sámuel református kollégiumi rektor vagy a fent már említett Gyergyai Ferenc 

városi jegyző – és szakmabeliek – Deáki Filep Sámuel énekes, színész, librettó-fordító 

vagy Grosspeter József zenetanár – működtek együtt. S hogy ne szakadjunk még el 

teljesen Deáki és Gyergyai alakjától, nevükkel egy további, „a’ folyamatban lévő 

Énekiskola’ fundussa gyarapitására” 1829. augusztus 10-i előadott műsor (Gioacchino 

Rossini Sevillai borbélyának első felvonása, és a már sikerrel színre vitt Della-Maria 

opera) főszereplői között is találkozunk.110  

 A Nemzeti Színházban rendezett előadások bevétele révén a zenei intézet 1829 

júniusában már felhívást tehetett közzé a leány énekiskola új csoportjának indítását 

                                                 
110 Ürmössy, 1892. 24. o., az előadás plakátját közreadja Darvay, 1992. 31. o. 
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illetően. A szöveg érdekessége, hogy az intézet pedagógiai tevékenységének 

propagálásakor első alkalommal jelenik meg az ismeretek szerinti differenciálás igénye, a 

haladók már meglévő csapatával párhuzamosan indult volna az énektanulást kezdők 

számára oktatás.111 

 Az egyesület tagjai az előző, 1819-1823 közötti időszakénál biztosabb alapokra 

kívánták helyezni az intézet működését, így 1829 novemberében felkérték Grosspeter 

Józsefet, hogy állítson össze egy tervezetet a társaság jövőjét illetően. Az intézet 

tevékenységeinek meghatározása előtt Grosspeter a korábbi adminisztráció 

hiányosságaira is rámutatott, az új program szerint például egyik tagtársnak sem lehetett 

pénzt kölcsönözni az intézmény kasszájából, valamint a gyűlések dokumentációjára 

szükségesnek látta a jegyzőkönyv-vezetést.112 A tanárok, tanulók kötelességeit illetően 

azonban szinte teljesen az 1819-es szabályzat maradt érvényben. Az év végén az 

arisztokrácia köréből kértek fel elnököt, s a Református Kollégium Főkurátora, az 

egyesület munkáját korábban a szegény diákok tandíjának befizetésével támogató gróf 

Rhédey Ádám el is fogadta a tisztséget.113  

 A következő év során fejlesztették és rendszerezték az intézet adminisztrációját, 

meghatározták az ügyvivők szerepkörét. A társaság sem céljában, sem eszközeiben nem 

akart elszakadni 1819-es alapítású előzményétől. Ebben a szellemben vette át az intézet 

nevében Tunyogi Cs. József és Gyergyai Ferenc az előző elnöktől, Hollaki Antaltól a 

megőrzött vagyontárgyakat: jegyzőkönyveket, az egyesület pecsétnyomóját, pedagógiai 

műveket és kottákat. Az 1830. március 3-i átadási jegyzék114 akkurátusan vezetett listája 

a Muzsikai Egyesület kotta- és irattárának eddigi legkorábbi leírása. (A benne felsorolt 

oktatási anyagokat az előző fejezetben már tárgyaltuk.) 

 Hangversenyszervezés híján az 1830-as év jobbára tervezgetésekkel telt el. Az év 

elején iskolai költségekre irányoztak elő tetemes összeget (Ürmössy, 1892. 29. o.). Az 

iskolai költségekre szánt 1200 Rft az intézet aktuális, kiadásait csak adakozásokból 

fedező állapotában, amikor tanítóit évi 300 Rft fizetéssel alkalmazta, hatalmas befektetést 

jelentett. A beruházás egyik eredményeként 1830. március 20-i dátummal jelent meg az a 
                                                 
111 Hirdetés, [1829. június], Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
112 A Muzsikai Egyesületben funkciót vállalók (igazgató, titkár/jegyző és pénztáros/kottatáros) 
térítésmentesen végezték munkájukat. 
113 Ürmössy, 1892. 25-27. o.és Ruzitska, 1953, 170. o. 
114[Átadási jegyzék], AK, MsU 2450. 
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kétnyelvű szöveg, melyben az újraalakult társaság már Muzsikai Egyesületként szignálta 

az énekoktatás mellett fúvós hangszerek (oboa, klarinét, vadászkürt, trombita, fagott) 

tanítását is hirdető jelentését.115 Hasonlóképpen a Muzsikai Egyesület égisze alatt 

szerepelt a szeptemberi, Grosspeter József ének- és Trtzka János fúvóstanár irányításával 

meghirdetett iskolai felhívás.116 

 Az Egyesület munkájához új zenészek csatlakoztak, az Ruzitska Györgyöt zenei 

igazgatóvá választották 1830-ban, az Erkel-testvérek (Ferenc, János és József) tagok 

lettek.117 A bécsi származású muzsikus még csak rövid ideje élt Kolozsváron, azonban 

sokoldalú tevékenysége – a tanítás mellett színpadi-, egyházi- és kamaraművek 

szerzőjeként, aktív közreműködőjeként – ismertté tette a zenekedvelők körében. 

Valószínűleg Ruzitska egyéni preferenciáinak, modern oktatásszemléletének és 

zeneszerzői attitűdjének együttesen tulajdonítható, hogy az 1830-as „Musikai egyesület 

organisationis planuma”-ban az énektanítás, vonós- és fúvós hangszerek oktatása mellett 

az Egyesület iskolájának történetében első alkalommal „Clavier General Bassus, 

Compositions Lehre”, vagyis számozott basszus/összhangzattan és zeneszerzés 

(formatan?)  is lehetőségként szerepelt.118 A szaktárgyak sorának e nagyszabású bővítését 

„a zene minden ágának tanítása” ugyan indokolta, azonban még évekig csupán 

megvalósítás nélküli igény maradt. Nem csodálkozhatunk: az addig jobbára csak 

gyakorlati ének- és elemi hangszeroktatásban részesülő, alapfokú teóriai ismereteket 

szerző kolozsvári polgári ifjúságot a magasfokú zeneelmélet körébe tartozó számozott 

basszus (összhangzattan) vagy a kompozíció műhelytitkai tantárgyként még nem 

vonzották.119  

 A következő két év során az alig hogy megszilárduló zeneoktatás személyi és 

anyagi okok miatt újból veszélybe került, ugyanis egyre apadt a növendékek száma, és 

aki tanult, az sem fizette a havidíjat. A zenei intézmény általános működését az iskola 

bizonytalan helyzete ezúttal azonban már nem befolyásolta. És noha az 1831-es 

                                                 
115 Hiradás, 1830. március 20., Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
116 Énektanulást hirdető jelentés, 1830. szeptember 1., Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
117 Ürmössy, 1892, 30. o., és 
118 Ürmössy, 1892. 30. o. 
119 A muzsika teóriájának ismerete és az összhangzattan önálló tárgyként való vizsgálata más erdélyi, 
pedagógiai profilú intézetek tanrendjében azonban szerepelt. Az aradi Conservatorium 1838 augusztus 
végi nyilvános vizsgájáról szóló jelentés például hét „harmonia-tudományban” képzett növendéket is említ 
(Honművész, 1838. október 11., 81. szám, 639-640. o.). 



72 
 

kolerajárvány következtében a kolozsvári színház is bezárta kapuit egy időre, 1832-től az 

Egyesület hangversenyszervező tevékenysége mégis fellendült. Ehhez a városban 

tartózkodó dinamikus, igen aktív muzsikus-generáció, az Erkel-testvérek (Ferenc, János 

és József), Heinisch József, Ruzitska György és természetesen a Kolozsváron időző 

Kassai Dal- és Színésztársaság tagjainak jelenléte is nagyban hozzájárult. 

 1832 őszén az intézet Muzsikai Szorgalom Társasággá változtatta elnevezését, és 

rövid idő alatt gyakorlatilag monopólium-helyzetet teremtett Kolozsváron. 

Alapszabályzatába foglalta ugyanis, hogy csak az muzsikálhatott a város színpadain, aki 

az intézmény tagja volt, mi több, a céhes rendszer mintájára a munkáló, tehát aktív tagok 

is minden fellépésük után kötelesek voltak keresetük negyedrészét a közös pénztárba 

tenni.120 Idegen művészek a Muzsikai Szorgalom Társaság tagdíját egy évre egy 

összegben befizethették, így tarthattak Kolozsváron koncertet, azonban a helyi 

muzsikusok számára ez a rendszer már kevéssé volt megfelelő. A Muzsikai Szorgalom 

Társaságban az alapszabályzat értelmében aláírással kötelezték magukat a tagok az 

egyesület törvényeinek betartására – új tagok esetében ez bevált gyakorlat maradt az 

1840-es évek végéig. Leszögezték azt is, hogy az ún. munkáló tagok heti kétszer 

kötelesek megjelenni a muzsikai próbákon, s ott „a muzsikában való fáin izlést 

fejleszteni”, és a későket vagy elmaradókat pénzbírságra kötelezték.121 A hivatásos zenei 

együtteseket előlegező belső szabályok szükségességét a fellendülő hangversenyélet is 

indokolta: 1834-ben, hosszú idő után újra országgyűlés volt Kolozsváron, s az arra 

megjelent arisztokrácia igényes szórakozásra vágyott. 

 1833-ban rövid időre gróf Wass Imre, zenekedvelő mágnás látta el a Társaság 

elnöki tisztségét.122 Teátrumi körökben is otthonosan mozgó elöljárója révén a Muzsikai 

Szorgalom Társaság még szorosabbra fűzte kapcsolatát a kolozsvári színházzal: 

Szerdahelyi Józseffel, a városban akkor fellépő Kassai dal- és színjátszó társaság 

kiemelkedő tagjával például hivatalosan is egyeztettek a közreműködés módjáról. Az 

intézet anyagi fellendülését is tekintetbe véve léptek fel a tagok különböző zenés-színházi 

                                                 
120 A bérszedés gyakorlatának pénzügyi vonzata csak néhány esetben fedezhető fel az irattári anyagokban. 
121 Ürmössy, 1892. 33. o. 
122 Wass Imre igazgatóvá választásában szerepe lehetett az akkori zenei igazgatónak, Ruzitska Györgynek 
is, aki szívesen működött együtt a tehetséges fuvolistával, és barátsága jeléül művet is ajánlott neki. 
(OSZK, Zeneműtár, Ms Mus 243. Fantasie et Pot-pourri pour Flute et Pianoforte concertants. Composée 
et dédiée á Mr le Comte Emerique de Vass). 
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előadásokon, és cserébe egy drámai előadást a Muzsikai Szorgalom Társaság javára 

rendeztek a Nemzetiben.123 A Játékszíni koprodukciók egyre több tagot vonzottak az 

intézet kötelékébe, s a Muzsikai Szorgalom Társaság számára lassan szűkössé vált 

egykori helyisége, átköltözött hát a régi tanácsház épületének nagytermébe. Ebben az 

évben az egyesület már olyan helyzetben volt, hogy jótékonysági koncertet is tarthatott, 

nevezetesen a kolozsvári tűzvészben kárt vallók javára (Hazai s Külföldi Tudósítások, 

1833., 38. szám, május 11. 297. o, valamint Ürmössy, 1892, 31. o.). 

 Gróf Wass Imre városról való elköltözésével a Társaság elnökének gróf Mikes 

Jánost választották meg. Mikes, „minden szépművészeti intézetek pártfogója”, méltó 

utódja lett az alapító gróf Bánffy György által képviselt szellemiségének, hiszen hosszú 

évekig vállalta a zenei intézményben a tisztségével járó feladatokat, az anyagi és erkölcsi 

kötelezettségeket – az elődje felé tanúsított majdnem feudális reprezentációs gesztusok 

követelményeit kivéve. 1833-ban a zenei igazgató ismét Grosspeter József lett (Ruzitska 

György, az előző igazgató neve már nem szerepel az iratokban) s az egyszerű tagok 

sorából megbecsült pozícióba, a választmányi bizottságba került Erkel Ferenc.124 

 Az eredményes hangversenyszervező és zenés-színházi tevékenység mellett a 

Muzsikai Szorgalom Társaság a zenei oktatás megszervezését is célul tűzte ki. Ürmössy 

szerint az intézet nevével is jelezni kívánta „a komolyabb zeneirányt s a tanitás, a 

zeneoktatás figyelmes és intenziv gyakorlatát.”125 1833 augusztusában a Társaság 

részvényeket bocsátott ki és felhívást tett közzé, mely szerint „muzsika nevelő köz 

oskolát” szándékozott nyitni. A korábban már jól bevált rendszer szerint hirdetett képzést 

(énekoktatás és vonós- ill. fúvós hangszerek) november elejétől tervezték. „Tizennégy év 

előtt hasonló egyesület állott volt fel itt; muzsika ‘s ének oskolánk kezde alapúlni, – sok 

akadállyal kelle küzdenie mint minden kezdetnek; – elszűnt; de a’ ki azt merné állitni »jó 

következés nélkül» emlékezzék-meg: hogy az opera születése szineinken egyidős ezen 

                                                 
123 Ürmössy, 1892. 32. o. 
124 1833. március 31-én a Muzsikai Szorgalom Társaság tőkéjének gyarapítására a kolozsvári Nemzeti 
Színházban rendezett „muzsika estvéli időtöltés” alkalmával műsorban a fiatal Erkel magyar szövegű, 
zenekari kíséretes duettje is szerepelt. (Kolozsvári színlap, 1833. március 31. OSZK, Színháztörténeti 
Tár). 
125 Ürmössy, 1892. 31. o. 
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kezdettel, ‘s ezt az egész magyarföld nekünk köszöni, jusson eszébe: hogy oskolánk egy 

tanitványát [valószínűleg Schodelné Klein Rozáliát] bámulva hallgatja szinein a’ külföld.”126  

 A zeneoktatás újraindulására végül 1834 őszén került sor: a német leányiskola és 

a Katolikus Líceum épületében havonta összesen 55-60 növendéket tanított Grosspeter 

József és Trischler Jakab. Előbbi „a leánytanulók helyes és czél irányos tanitásáért” 

jegyzőkönyvi köszönetet is kapott, melyből jutott „ugy szintén a tanuloknak is, az ének 

tanulásban még csak félesztendő ota is elért szép eredményért.”127 Másik zenetanárával a 

társaság már annál kevésbé lehetett elégedett, ugyanis Trischler, a fúvós hangszerek 

oktatója „ezen oskolai esztendőnek csak nem egész folyta alatt az oskolai taníttatást számba se 

vevé, s az aziránti többszöri megintésekkel semmit nem gondola, gyakori s több napokig 

tartó, s a ma jelenleg is történt minden hir nélküli eltávozása és az oskolának oda hagyása által 

a maga tanitói kötelességének, a köz várakozásnak nem csak hogy meg nem felelt, hanem 

még e felett helytelen bánása modjával, az esztendő elején szép számmal fel gyült tanulo 

ifjakat az oskolától elannyira elidegenitette, hogy ma már azon tanulo ifjak közül 

oskolánkban csak négyet számlálhatni, s annál fogva az oskola hitelét is veszedelmeztette.” Az 

alkalmatlan pedagógus prototípusát megtestesítő tanerő helyett egy gyulafehérvári 

fúvóstanárral, Maszák Jánossal vette fel a kapcsolatot a Muzsikai Szorgalom Társaság.128  

 A sikeres hangversenyek, zenés-színházi előadások és az újra működő oktatási 

tevékenység prosperáló helyzetképe az intézet számára a jövőbeni egyenletes fejlődés 

jeleit is mutatta. Belső ellentétek azonban még néhány évre visszavetették a zenetársaság 

és iskolája működését. A Muzsikai Szorgalom Társaság gyűlésein ugyanis a szabályok 

oly gyakori indokolatlan módosítására és szükségtelen újratárgyalására került sor, hogy 

1834 végén Gyergyai Ferenc vezérletével 21 – jobbára ún. munkáló, tehát aktívan 

muzsikáló – tag Templomi és színészi muzsikai társaság néven új egyesületet alapított. 

 Bár a szétválás után rögtön megindultak a tanácskozások a két zenei egyesület 

összeolvasztása érdekében, ezzel párhuzamosan mégis mindkettő tagokat, 

szimpatizánsokat toborzott. A Muzsikai Szorgalom Társaság, noha csak 50 tagot 

számlált, legmagasabb pártfogóul – jó érzékkel – a hamarosan Kolozsvárra érkező 

                                                 
126 A Muzsikai Szorgalom Társaság felhívása, 1833. augusztus 4., Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
127 Ürmössy, 1892. 38. o. 
128 Ürmössy, 1892. u.o. 
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Habsburg-Estei Ferdinánd Károly Józsefet, Ausztria főhercegét kérte fel. A főherceg 

vállalta is a védnökséget, s kolozsvári látogatása alkalmából a tagok „ének- és zene 

estéllyel” tisztelegtek szállásán.129 A rivális egyesület, a sajtóban gyakran Új muzsikai 

társaság névvel illetett Templomi és színészi – néhol Templomi, színészi és kamarai – 

muzsikai társaság ugyan nem a legmagasabb arisztokrácia sorából választott pártfogót, 

azonban a helyi főnemesség és városvezetés bevonása, valamint azonnali zenei 

produkciói révén néhány hónap alatt is bebizonyította: működéspolitikája életképes. 130 

 Röviden kitérünk a Templomi és színészi muzsikai társaság tevékenységére, mely 

már lelkes zenei vezetője, a Muzsikai Conservatorium későbbi históriájában oly nagy 

szerepet játszó Ruzitska György révén is méltán tarthat érdeklődésünkre számot. 

Fennmaradt jegyzőkönyvek vagy egyéb irattári dokumentumok híján az „újonnan 

egybeállott muzsikai társaság” vagy „Újonnan egyesült Muzsikai társaság” aktivitásáról a 

Hazai s külföldi tudósítások cikkei révén értesülhetünk. E szerint például a fiatal 

egyesület 1835 márciusában szép „gyász éneket” adott elő Ferenc császárra emlékezve. 

A három napos miserendbe illeszkedő mű szerzője nagy valószínűséggel az zenei 

igazgató, Ruzitska György.131 A Hazai s külföldi tudósítások egy másik híradása már az 

„új Muzsikai Társaság” alakuló közgyűléséről számolt be, ahol is elnökké gróf Teleki 

Domokost, alelnökké Kolozsvár főbíráját, Szentkirályi Mihályt választották meg – utóbbi 

szerepe a Muzsikai Egyesület 1828-as újjáélesztésében ismert. A muzsikai igazgató, 

Ruzitska György vezetése alatt az elnök házánál a választmányi gyűlést követően 

muzsikális akadémiát is tartott a társaság. (Hazai s külföldi tudósítások, 1835., 41. szám, 

május 20., 321. o.) 

 1835-ben tehát párhuzamosan két zenei társaság is sikeresen működött 

Kolozsváron. A Muzsikai Szorgalom Társaságban folytatódott az oktatás, és bár az 

iskolában a növendékek száma csak 50 körül mozgott, az intézet áldozott a fejlesztésre. 

                                                 
129 Nem programszerű kulturális érdeklődésről volt szó. A főherceg Erdély művészeti intézményét 
felkaroló gesztusa ugyanis közvetve a magyar nemesség heves ellenállását és a kolozsvári közvélemény 
csitítását is célozhatta az 1834-35-ös diéta „túlfeszített légkörében” (Köpeczi, 1986, 1277. o.). 
130 Ürmössy, 1892, 38-40. o. 
131 A zeneszerző hagyatékában ugyanis a 4 Responsorien für 2 Tenore und zwey Baesse mit willkürlicher 
Begleitung der Orgel oder Physharmonica című egyházi művének címlapján szerepel, hogy az elhunyt 
Ferenc császár emlékére tartott gyászmisére íródott, és első alkalommal az 1835. március 26-27-28.-i 
ceremóniákon hangzott fel. Lásd OSZK, Zeneműtár, MsMus 222. 
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Ebben az évben hangszereket vásároltak a diákoknak, Szebenből iskolai célokra kottákat 

hozattak.132 

A kolozsvári zenetársaságok fúzióját a helyi sajtóban terjedelmes cikk 

ösztönözte 1835 februárjában (Nemzeti Társalkodó, 1835. február 17., 97-109. o.). Írója 

az a Kelemen Lajos, akinek „a’ muzsikának, mint a’ mivelődés egyik legnemesebb 

ágának, honnunkban lábra kaphatása fekszik a szivén”, s aki majd a stagnáló 1850-es 

években is tollat ragad a Muzsikai Conservatorium érdekében. A szöveg értelmében a 

Templomi és színészi muzsikai társaság részéről az egyesülés feltétele a szabályok 

ésszerű újratárgyalása, és a munkáló, tehát muzsikáló tagoknak szakmai ügyekben 

adandó önrendelkezés joga lett volna. Ürmössy Lajos az iratok alapján még egy fontos 

kikötést is említ: Ruzitska György zenei igazgatóvá választását, aki mellett az addigi 

igazgató, Grosspeter József ún. aligazgatói tisztséget töltött volna be.133 A fiatalabb 

Társaság előnyös alku-pozícióját dinamikus, igen sikeres működése is erősítette, 

fenntartásai teljesítésére és ennek folyományaként a két zenei egyesület összeolvadására 

azonban csak az 1835. év végén került sor. Ekkor választották meg a Muzsikai 

Egyesület elnökévé gróf Mikes Jánost, zenei igazgatójává Ruzitska Györgyöt (Ürmössy, 

1892, 45. o., Hazai s külföldi tudósítások, 1835., 47. szám, december 9., 371. o. ). 

 Az újratárgyalt szabályok ezúttal is megfogalmazták, hogy a Muzsikai Egyesület 

célja az 1819-es törekvésekhez hasonlóan „általánosan a muzsika minden ágának 

müvelése, a csinos társalkodás, az erkölcsők szeliditése és Kolozsvár várossában az ének 

és muzsika oskolák megalapitása, fenntartása.”134 Az intézet a nagyközönséget is ennek 

megfelelően tájékoztatta abban az 1835.év végén közreadott kiáltványban, melyben az 

oktatás feltételeit és helyszíneit közölte. „Lelkes óhajtása lévén az alól irt Mu'sikai 

Egyesűletnek, a' Hangmívészet tökéletesitésén kivűl, ez Anyavárosban, a' Mu'sikai Szorgalom 

Társaság, és e' végre felszólitott több érző honfiak és leányok köz-kölcségén, a' múlt 1834-dik 

évben alapitott, 's eddiglen nem kevés sikerrel folyamatban vólt Ének és Mu'sika Oskolákat, 

mint önn maga' tartósan létezhetését leginkább biztositó Intézetet, nem csak ezután is 

állandólag fenn tartani, hanem idővel, a' közbizodalmat, 's foganatos pártfogását még 

                                                 
132 Kolozsvári magyar Konzervatórium/6. kötet/1835, 24. o. 
133 Ürmössy, 1892. 39. o. 
134 Idézi Ürmössy, 1892. 47. o. 
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nagyobb mértékben megnyerve, − minél széle'sb kőrre gyarapitólag kiterkeszteni, − és e' 

czélra, mit egybeszerkesztett Rendszabásaiban is alapelvűl tűzött-ki, minden törekedéseit, a' 

lehető áldozatoknak saját jövedelemeiből is örömest megtételével, egyesitett erővel intézni”135 

(a Felhívás fakszimiléjét lásd az 5. mellékletben). A szöveg szerint az intézet iskolájába 

ezúttal is nemzet-, vallás- és rangkülönbségre való tekintet nélkül várták a 12 évet 

betöltött leányokat és a 14 évet betöltött, megfelelő testi erővel rendelkező (teháta fúvós 

hangszerek megszólaltatásához elengedhetetlen feltételként egészséges tüdejű) fiúkat. Az 

egyetlen kikötés az volt, hogy a jelentkezők alapvető ismeretekkel rendelkezzenek: írni, 

olvasni és számolni tudjanak. 1836. január negyedikétől a lányokat napi egy órában 

énekre, a fiúkat a zenei alapismeretek mellett különböző fúvós hangszerekre (oboa, 

klarinét, kürt, trombita, fagott és harsona) oktatta volna az „e' végre kinevezett alkalmatos 

Tanitó Mester.” A textus egyedül Grosspeter Józsefet nevezi meg tanárként, nála 

jelentkezhettek a növendékek.  

 Az intézet tevékenységei között a krónikás Ürmössy utolsóként sorol fel 

pedagógiai célkitűzéseket. Az előbb idézett szövegből azonban láthattuk, a kolozsvári 

Muzsikai Egyesület elismerte: fennmaradásának legfőbb feltétele a zeneoktatás folytatása 

és kiterjesztése. A történeti Erdély más városaiban, így például Aradon ellenkező 

tendenciát fedezhetünk fel. A partiumi település 1834-ben alapított Conservatoriumáról 

szóló részletes híradás – feltehetően „házi” – szerzője az intézet vágyott fő törekvéseként 

nem az oktatási szerep felvállalását, hanem egy zenekar felállítását jelöli meg. 

(Honművész, 1838. október 11., 81. szám, 639-640. o.). 

 Művészetpártoló közönségéhez szóló, 1836. január 3-i hivatalos felhívásában a 

kolozsvári Muzsikai Egyesület újból pedagógiai tevékenységét hangsúlyozta. Az intézet 

amellett, hogy részvényeket bocsátott ki és aláírási íveket gyűjtött, határozott kettős 

törekvést nevezett meg: „Muzsika-mívelés, – és Ének ‘s Muzsika Oskolák’ 

fenntartása.”136 A szövegben szereplő óhaj, amely szerint nem csupán az Anyavárosnak 

titulált Kolozsvár, hanem a jövőben „egész édes honunk”, vagyis a teljes erdélyi régió 

javát szolgálná az intézet, tekinthető akár tetszetős retorikai elemnek is. A későbbiekben 

a Muzsikai Egyesület iskoláját országos érdekeltségű, ún. nemzeti Conservatoriummá 

                                                 
135 Felhívás, OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, Zene, 1835. 
136 [Felhívás], 1836. január 3., Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
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alakítandó konkrét törekvések azonban rávilágítanak arra, hogy nem hatásvadász, a 

honfiak és honleányok érzéseire apelláló szófordulat ez, sokkal inkább természetes 

folyománya az addigi törekvéseknek, s egy jól átgondolt, reális igény első 

megfogalmazása. 

 Az 1836-os év során folytatódott a Muzsikai Egyesületben a már megkezdett 

ének- és fúvóshangszer oktatás. Hogy a Conservatorium pedagógusai az érvényben levő 

hivatalos és az általános helyi oktatási gyakorlathoz nem csupán az éves beosztás, a 

vizsgák gyakorlata vagy a belső szabályzatok kialakítása révén kapcsolódtak, 

érzékletesen mutatják a növendéki listák, melyeket a Ratio Educationis által ajánlott 

formában vezetett a legújabb tanerő is. A megjegyzésekkel ellátott katalógus arról is 

tanúskodik, hogy Maszák János „Harmonie Lehrer” a tanulókkal hangszer szerinti 

beosztásban (klarinét, fagott, trombita), 6-7 fős csoportokban foglalkozott, s a tanórai 

jelenlét, tandíjfizetés mellett a növendékek előmenetelét is jegyezte.137  

 Az oktatás eredményességének növelése és a kevésbé elkötelezett tanulók 

szelektálása érdekében az iskola történetében első ízben fogalmazódott meg a kitétel, 

hogy a negyedév alatt nem fejlődőket és a vizsgákról indokolatlanul hiányzókat 

eltanácsolják. Ugyancsak az enyhén módosított szabályok értelmében négytagú 

bizottságot jelöltek ki az oktatás felügyeletére, az órák látogatására, azonban a zenei 

igazgató kötelezettségei között továbbra sem szerepelt oktatói, vagy az iskola munkájával 

kapcsolatos tevékenység. 

 Az oktató munka helyett azonban volt elég feladata Ruzitska Györgynek, hiszen 

az intézmény ebben az évben is részvényeseket toborzott, sajtóhíradásokat közölt és – 

nem utolsó sorban – saját koncertjei mellett jótékonysági hangversenyeket is szervezett. 

Utóbbiak között értékes epizód a Muzsikai Egyesület és nemzetközi karriert befutott 

egykori énekiskolai növendéke, Schodelné Klein Rozália138 együttműködése. Az 1836. 

szeptember 20-i hangverseny volt a jeles szoprán egyetlen fellépése szülővárosában. (Az 

eseményről bővebben l. Kovács, 2005, 77-88. o.) Schodelné ekkorra már Pozsonyban, 

Bécsben, Hannoverben is elismert énekesnőnek számított, és a pesti Német Színház is 

foglalkoztatta. Pályája 1837-től hazájában ívelt fel, jelenléte a pesti Nemzeti Színház 

                                                 
137 Kolozsvári magyar Konzervatórium/7/1836, 151. o. 
138 Schodelné Klein Rozália drámai szoprán (1811, Kolozsvár – 1854, Nyáregyháza). 
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operaszínpadán (előbb mint vendég, majd állandó tagként szerződtetve), Erkel Ferenccel 

való gyümölcsöző munkakapcsolata és magas színvonalú művészete meghatározó 

jelentőséggel bírt a magyar opera- és zenetörténetben. Tallián Tibor megállapítása szerint 

„nevezett énekesnő a magyar operának nem a másik[t. i. Erkel mellett], hanem az egyik – 

első – megalapítója volt.”(Tallián, 2000, 26. o.) Az 1836-os intermezzo során azonban 

még „mindössze” egy Kolozsvárról elszármazott, külföldön képzett, hivatásos énekes 

nagyszabású koncertjére került sor, melyről több hírlap érdemben is beszámolt. A kassai 

Szemlélő cikkírója Schodelnét, mint „az itten 1819-ben felállított ének-oskola 

legszerencsésebb növendékét” említi, sikereit annak legelső iskolájára is kivetítve. 

(Szemlélő, 1836. október 7., 81. szám, 1287-1288. o.) Klein Rozália ugyanis 1819-21 

között, Grosspeter József irányítása alatt tanult a Muzsikai Egyesület énekiskolájában,139 

és feltételezésünk szerint még 1822 tavaszán, egy Méhul opera előkészítése során is 

kapcsolatban állt az intézménnyel.140 Visszatérve az 1836-os kolozsvári koncertre, 

Schodelné a kor elvárásainak megfelelően a művész képzése és a nemzet szolgálatának 

összefüggésében szólt első zenei stúdiumai helyén a közönségéhez: „Most érzem 

tanulásom’ becsét, midőn tapasztalom, hogy általa kedves hazámfiai’ elégülésöket 

megnyerhetém!” (Szemlélő, u.o.) Búcsúgesztusként az osztrák főváros szakmai 

tapasztalatai után a pesti színpadot meghódítani kész énekesnő szülővárosa 

zeneiskolájába íratta fiát. 

 A Muzsikai Egyesületben 1836-ban további igen fontos szervezeti változások 

történtek, ezek közül az egyik leglényegesebb a mindaddig külön részvényeseket jegyző 

egylet és iskola adminisztrációjának összeolvadása. A „muzsika mívelő és tanító intézet” 

új nevet is vett fel a novemberi közgyűlésen: más, nagyobb városok (feltehetően a párizsi 

                                                 
139 Az énekesnőről szóló kiváló monográfiájában Tallián Tibor Schodelné életrajzát idézve csupán két 
hónapi zenei tanulmányt jelez Kolozsváron. Tallián szerint Klein Rózsi stúdiumai a kolozsvári iskolában 
csak a kottaolvasás alapjaira, a „hangjegyek ismeretének elsajátítására” korlátozódtak, és a zenei 
tanulmányok alig két hónapos időtartamát a későbbi tanár-férj, Schodel János felbukkanásával 
magyarázza. (idézi Tallián, 2015, 135-136. o.) Klein Rózsi neve a Muzsikai Egyesület iskolájának 1819-
1821 közötti növendéki lajstromaiban szerepel, feltételezhetően a többi énekiskolai tanuval együtt az 
időszak muzsikális akadémiáin is részt vett. 
140 Ürmössy, 1892. 9. o. 
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Conservatoire) mintájára a Muzsikai Conservatorium elnevezést.141 Az egyesület célja „a 

zene és ének tanulásnak olcsó és tömeges tanitása mellett – azt általánossá tenni.”142  

 A névválasztás, akárcsak a tanításbeli reformok mögött Ruzitska György 

koncepcióját sejthetjük. A zenei igazgató ugyanis a tanítás módját és rendszerét taglaló 

részletes tervezetet nyújtott be az intézmény választmányának. Maga az Organizatio-nak 

titulált irat nem maradt fenn a Conservatorium levéltárában, azonban Ürmössy Lajos 

kézirata részben idézi és kivonatolja azt.143  

 Ruzitska sorra vette az addigi oktatásbeli visszásságokat, és azonnali változást 

sürgetett. „Megfoghatatlan előttem az, hogy a tanitványok bevételével, hogy csuszhatott bé 

azon szokás, miszerént az Ének oskolában kizárólag csak leányok vétettek fel, mert ez annyit 

teszen, mintha a fiu gyermekeknek nem volna sem izlésök sem pedig talentumok a 

musicához, – továbbá pedig azt is teszi, a fiugyermekeket kizárni s megfosztani attól, hogy 

egy jóltévő intézetből, mely hivattatásánál fogva általános, s melyböl senki is a ki alkalmatos, 

ki nem zárattathatik – ne részesedhessenek. Első kötelességünk tehát, hogy figyelmünket 

mindenek előtt forditsuk az ének oskolára.(…) Azon ellenvetésre, hogy ellévén a fiuk a 

tanulással foglalva, nem fordithatnak ők erre is időt, eme ellenvetést eléggé megcáfolja a rajz 

oskolának fenn állása a Kir.[ályi] Liceumban, – s midőn jelenleg 30 ifju, a tanulás mellett 

szakaszthat magának időt, hogy naponként egy-két órát a rajzolásra is forditson, ugy 3-400 

ifjubol csak akad vagy egy az ének tanulásra. Hozzájárul még az is, hogy ilyetén ifjak 

mindaddig, míg 7-8 esztendei tanulásokat elvégzik, ezen idő alatt a Conservatoriumban, 

minden féle productiokban haszonvehetők, s annál fogva nem szorulunk örökké csak 

kezdőkre, a kiknek egy előadandó darabot nagy bajjal és sok idő veszteséggel lehetett eddigelé 

bétanitani. 

 A másik hiányosság a mostani ének oskola alkotásában, hogy ottan csak sopránisták 

tanittatnak, és az Altus kultsa s egyáltaljában az Altisták mivelése merőben el mellőztetett. 

Mivel Altisták nélkül egy chorus sem létezhet, szükséges az ének tanulását ugy elrendelni, 

                                                 
141 A sajtóban Hangászati Conservatoriumként is szerepelt a „muzsika gyakorló s tanító intézet” (Jelenkor, 
1836., 104. szám, december 31.). 
142 Idézi Ürmössy, 1892. 52. o. 
143 Ürmössy, 1892. 55-56. o. 
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hogy mind a két nemben tanitványok miveltessenek, – ennek szükségessége felöl annyira meg 

vagyok győződve, hogy inkább azt vagyok bátor javallani, hogy az intézetbe vett hegedű 

tanitáson egyelőre legalább még egy esztendeig hagyunk fel, mert az, hogy a muzsikának 

fundamentoma egyedül csak az ének, ugy szintén az is, hogy abból, ki énekelni nem tanult, 

soha tökéletes jó muzsikus nem vállik, s az, aki egy esztendő alatt az énekben vett tanitás 

után, valamely hangszert akar tanulni, abban sokkalta könnyebben és nagyobb sikerrel tészen 

előmenetelt, mintha énekelni nem tanult volna – ebből következtetem azt is, hogy a hegedő 

tanulásra senki addig fel ne vétessék, amíg az ének oskolában keresztűl nem ment, vagy 

privative az énekben előforduló tárgyakról magának előleges ismeretet nem szerzett.”144  

 A férfi énekiskola újraindítását és a hangfajok szerinti differenciált oktatást nem 

csak a növendékek szélesebb rétegének jövőbeni bevonása indokolta.145 A hosszú távú, 

az intézet minél sikeresebb zenei tevékenységét előkészítő tervezet a Conservatorium 

hangversenyein előadandó vokális művek összes szólamainak lefedésére is megoldást 

kínált. 

 A Királyi Líceum keretén belül működő Normál Rajzoda tevékenységének és 

növendékszámának említése arra enged következtetni, hogy a Conservatorium igazgatója 

számon tartotta város másik művészet-oktatási intézetét.146  

 Ruzitska György a hangszertanítást illetően az addigi túl sok elméleti és öncélú 

motorikus előtanulmány helyett minél korábban valódi, zenei élményt nyújtó művek 

betanítását javasolta a hangszeres növendékek számára. A zenei igazgató a tanév 

negyedéveire lebontott oktatási anyagot és ahhoz kapcsolódó módszertani megközelítést 

is ajánlott, Ürmössy szavaival élve: „adja szakértően elé, hogy melyikben [t.i. kurzusban] 

mit s hogyan kell tanitani.”147  

 1836 decemberében már új keretek között hirdethette a zeneoktatás folytatását a 

kolozsvári Conservatorium (a jelentést lásd a 6. mellékletben). Az intézet büszkén 

propagálta magasrendű pártfogóját, s jelentésébe első ízben foglalta bele Ruzitska György 

igazgató nevét, nála iratkozhattak ugyanis a zenei képzést választó növendékek. „A' már 
                                                 
144 Idézi Ürmössy, 1892. 55-56. o. 
145 Ruzitska ez általános énekoktatási koncepcióját személyes tényező, két serdülő fiúgyermeke, Albert és 
Eduard jövőbeni foglalkoztatása is befolyásolhatta… 
146 Méltán: a Rajzoda működése több ponton párhuzamosan fejlődött a zeneiskolával (Biró, 1943). 
147 Ürmössy, 1892. 57. o. 
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több év óta fennálló, de most uj rendbe hozott ének és musika oskolájiban a' kolo'svári 

Conservatoriumnak a' tanitás az 1837. Esztendő januar 2-án újra el fog kezdetni. Ezen a jó és 

szépnek előmozditására, valamint a' mivelt ifjuságnak hasznos és kellemetes elfoglaltatására 

felállitott Intézet, austriai főherczeg ESTEI FERDINÁND Ő cs. kir. Fensége magas 

protectorságával dicsekedve, már számos részvényeseket számlál ezen anyaváros főbb és 

világosodott lakói közűl […]. Felszólitatnak nevezetesen az itt lakó szülék és gyámatyák, hogy 

fiu és leány gyermekeiket 10-dik évtől kezdve, valamint az eddig is jártakat tanulások további 

folytatására, az ének és musikai oskolákbani tanulásra serkentsék (…)148 

 1836 végére a kolozsvári Muzsikai Conservatorium újraértelmezte és -alkotta 

működési szabályzatát. Az intézmény tagjai megfelelő vezetőket választottak, akik 

számára aztán éveken keresztül bizalmat szavaztak – ez is a sikeres működés záloga volt. 

1837. január elsejétől léptek érvénybe az újjáalakított intézet és iskolájának szabályai, 

ettől kezdve ebben a szellemben folytatták a munkát az egyesület irányítói: gróf Mikes 

János elnök, a zenei igazgató Ruzitska György és az adminisztrációt új szintre emelő 

Pákei Lajos főjegyző. 

 
4.2.4. 1837–1849. „Erdélyben magyar nemzeti Conservatorium megalapítása” 
  

 A rátermett tisztviselői kar választásával az állandóság és a fejlődés reménye is 

jogosan volt várható a kolozsvári zenei intézetben. Azonban a nemes szándék külső 

anyagi támogatás és hivatalos pártolás híján sokszor így is csak a stagnáláshoz volt elég. 

A következő évek folyamán a Conservatorium vezetősége minden lehetőséget 

megragadott a stabilitás eléréséhez: a tanítás során szorosan együttműködött a 

Református Kollégiummal, hivatalosan is vállalta a Nemzeti Színház zenés előadásainak 

kíséretét és nagyszabású önálló koncerteket rendezett. A helyi és országos elismertséget, 

támogatást a hivatalos tudósítások vagy sajtóközlemények mellett149 Kolozsvár 

városának elöljáróihoz, és az Erdélyi Országgyűléshez címzett kérelmeivel próbálta 

                                                 
148 Jelentés, 1836. dec. 10. (OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár, Zene, 1836) 
149 A különböző kolozsvári, szebeni, pesti, kassai híradások mellett 1841-ben egy brassói, német nyelvű 
lap például kétrészes cikksorozat mutatta be a Conservatorium történetét, eredményeit és távlatait. (Satellit 
des Siebenbürgen Wochenblattes, 1841. január 14., 4. szám, 15-16. o., valamint 1841. január 17., 5. szám, 
19-20. o.) 
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elérni. Az intézmény és vezetőinek neve bekerült a polgári köztudatba, hiszen a 

Conservatorium szinte havonta jelentkezett Kolozsvár kulturális életében híradásai, 

színvonalas muzsikális akadémiái, vagy jótékonysági hangversenyei révén.   

 A zenei oktatás ebben az időszakban is a Conservatorium működésének fontos 

részét képezte, noha megszervezését az anyagi gondok mellett időről-időre a megfelelő 

tanerők hiánya is nehezítette. 1837-től lépett érvénybe az a két zenetársaság egyesítése 

folytán ésszerű, de bizonyára Ruzitska saját kezdeményezésére leszögezett szabály, mely 

szerint „ezután a muzsikai karigazgató nem csak a hangászkart fogja igazgatni, hanem az 

oskolák dolgainak kormányozásába is befolyással lészen.”150 Az igazgató látta el tehát az 

alkalmazott tanárokat instrukciókkal, és erre annál is inkább szükség volt, mert – az 

alapító csapattal ellentétben – a hangszert oktatók egy része már nem az ariszotkrata és 

polgári csemeték pedagógusainak köréből érkező magántanár volt, és előfordult, hogy 

némelyikük intézményes keretek között, a Conservatoriumban tanított először. Ezért hát a 

direktor kötelessége volt, hogy a hangszeres tanároknak – ez a kifejezés a fa- és rézfúvós 

(fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita és harsona), valamint vonós hangszerek 

(hegedű) oktatását egyaránt jelentette – „a már bevett tanítási rendszer szerint adjon 

czélszerű utasítványt, mihez magát a tanításra alkalmazhassa.”151  

 1838-tól, a tanulók számának növelése érdekében a Conservatorium 

(fiú)növendékei és a Református Kollégium 1837-ben alakult Hangászati/Muzsikai 

intézetének diáktagjai együtt tanultak a fúvós- és énekosztályban. A Kollégium és a 

Muzsikai Egyesület közti együttműködésnek addigra évtizedes hagyománya volt, hiszen 

már az alapításkor tömegesen iratkoztak be református tanulók az énekiskolába, s 

lelkesedésükben intézményük számára fúvóshangszerekre is gyűjtöttek.152 A két oktatási 

intézmény közti kooperációnak köszönhető, hogy például Bartalus István, a magyar 

zenetudomány egyik első, kiemelkedő alakja is a Conservatoriumban tanulhatott zenét 

kollégistaként 1839-ben (Sz. Farkas, 1976, 12. o.). 

 A mindkét nembeli énekes növendékekkel Grosspeter József „hangtanító” 

foglalkozott. Sikeres munkáját az intézmény több ízben is elismerte, s mikor 1844-ben 

apai örökségét szándékozott elfoglalni a csehországi Linmissiben, kérelmét, melyben a 

                                                 
150 Jegyzőkönyv, 1837, 5. o 
151 Jegyzőkönyv, 1837, 50. o. 
152 Ürmössy, 1892, 9. o. 
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kolozsvári intézet ajánlólevéléért folyamodott, azonnal teljesítették. A Conservatorium 

készségesen méltatta a „jámbor, szelíd és nyájas tanító” munkásságát, és tiszteletbeli 

tagságának adományozásával is elismerte Grosspeter 1807 óta Kolozsvár zenei életében 

betöltött szerepét.153 

 A többi tanerő azonban már nem minden esetben maradt ilyen hosszú ideig a 

Conservatorium alkalmazásában. 1837-ben, alig két iskolaévnyi munka után Maszák 

János hangszertanár helyét Kuna Antal vette át. Alkalmazását hosszas egyeztetés, és a 

vezetőség részéről rengeteg utánajárás előzte meg, a katonazenészt ugyanis, sikeres, 

hosszútávú tanítói foglalkoztatása érdekében, mentesíteni kellett a hadiszolgálat alól. 

 1838-40-ben, a Nemzeti Társalkodóban megjelent conservatoriumi jelentésben 

Diószegi Mihály szerepelt állandó hangszeres tanárként.154 (Nemzeti Társalkodó, 1840, 

július 3., II/1. szám, 3. o., bővebben lásd az 7a. és 7b. mellékletet) Ideiglenesen oktatott 

1840-ben Trtzka János gordont, Latabár Endre155 a kezdő hegedűsökkel foglalkozott, 

Ditz József pedig néhány hónapig harsonát tanított. Ruzitska igazgató neve nem szerepel 

az állandó tanerők névsorában, azonban közvetett utalásokból feltételezzük, hogy minden 

évben oktatott – éneket bizonyosan, de a hangszeriskolát is felügyelhette. 

 Grosspeter helyét 1844-ben ideiglenesen Dörner Mihály és Jékely József 

conservatoriumi munkáló tag töltötte be. A megüresedett állandó énektanítói állásra 

magyarul beszélő és hegedűn is játszó tanárt keresett a Conservatorium vezetősége. Az 

intézmény megbecsült (majdan a tiszteletbeli címet is elnyerő) volt tagja, a már Pesten 

elismert karmesterként működő Erkel Ferenc levelében maga ajánlotta Kinsburg Károlyt 

a hivatalra. Az Erkel javaslatára 1845 nyarától két évre alkalmazott Kinsburg „pontosan, 

szorgalmasan és értelmesen” tanított az énekiskolában. Szerződését azonban nem 

hosszabbították meg, ekkorra a kevés számú tanítvány oktatására a Conservatorium 

állandó tanárokat már nem, csak helyettes tanerőket foglalkoztatott.  

 A Conservatorium az évek során bevált gyakorlatához híven minden ízben 

meghirdette kurzusainak kezdeté. A célközönséget (színházlátogató, zenés darabokat 
                                                 
153 Kolozsvári magyar Konzervatórium/15. kötet/1844, 60. o. 
154 Benkő András (Benkő, 1960, 677. o.) az 1839-es évre Sallmen Mihályt és Brickstuhl Józsefet is említi 
ugyanebben a tisztségben – valószínűleg utóbbira, „egy Bruckstahl József nevű conservatoriumi tanítóra” 
hivatkozik Ferenczy István is. (Ferenczy, 1897, 345. o.) Azonban a Conservatorium dokumentumai között 
egyikükre sem történik utalás.  
155 Latabár Endre „színész, egyszersmind rendelő a dal- s énekes-játékokban.” 552. számú Kolozsvári 
Színházi zsebkönyv az 1838-as évre, 12. o. 
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kedvelő publikum) stílusosan operaplakáton elhelyezett tudósítással is megszólították, 

1842-ben például Vincenzo Bellini Az alvajáró című zenedrámájának színlapján helyezett 

el rövid szöveget az intézet. A színlap alsó részén, a reklámok helyén megjelenő textus 

szerint újrakezdődik a Muzsikai Conservatorium énekiskolájában az „első cursusbeli 

tanitás”, vagyis új kezdő csoport indul, melyre Ruzitska igazgatónál lehet jelentkezni. A 

két kolozsvári művészeti intézet, a zeneiskola és a színház közti együttműködést újra 

példázza a teátrum hirdető-apparátusának magabiztos használatára utaló, kreatívan 

elhelyezett jelentés.156 

  A növendékek száma az 1837-1848 közötti periódusban is fluktuált: némely 

években, például 1840-ben, a száz felé közelített, míg 1843-ban 37 énekes és 33 

hangszeriskolába iratkozott diák szerepelt a „közhasznu és az ifjuság kimivelésére 

alapitott intézet” hivatalos, sajtóbeli hiradásában (Mult és Jelen, 1844, jan. 19., 16. szám, 

21. o.). 1845 elején viszont az alacsony jelentkezési szám miatt nem indítottak énekes 

osztályt. 

 Az intézet e megvalósításokban, zenei eseményekben gazdag periódusát azonban 

nem lehet csupán a tanítványok becsült számának tükrében vizsgálni. A szintenkénti 

differenciálás például mindvégig jellemző volt az időszakra: legalább két csoportban 

(kezdők és haladók) történt énekoktatás, s nem volt ritka a harmadik évi, tehát elemi 

zenei tanulmányait ugyan befejező, de továbbra is a Conservatorium szervezett 

pedagógiai környezetében maradó „öregdiák-évfolyam” sem. Utóbbi növendékeket 

illetően határozta el Ruzitska igazgató 1848-ban: „Ezek 3 esztendei tanulás után többet 

nem fizetnek, s tanulnak ingyen minden héten kétszer.”157 

 Most vizsgált periódusunk elején, 1837-ben a fagott, klarinét, oboa, kürt, trombita 

oktatása mellett még nem indult hegedűtanítás, hiszen Ruzitska György előbb ismertetett 

programja szerint azt énektanulásnak kellett megelőznie.158 1839-től már hegedű és 

fuvola is szerepelt a választható tárgyak között. A hangszert tanulók kis csoportos (5-7 

személy) intenzív képzésére hetente háromszor egy órában került sor. 

                                                 
156 Kolozsvári színlap, 1842. április 10, AK. 
157 Kolozsvári magyar Konzervatórium/19. kötet/1848, 46. o. 
158 Idézi Ürmössy, 1892, 55-56. o. 
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 A Conservatorium (alap)képzését elvégzett, volt növendékek további bevonására, 

mint fentebb is láthattuk, az intézet hangversenyei során került sor.159 Az oratóriumok 

igényes szólamainak megszólaltatásának szükségességével indokolta kezdeményezését 

Ruzitska igazgató 1844-ben, amikor szólisták képzését indítványozta: „állíttassék fel egy 

ének oskola, melyben magány énekesnők ingyen képeztessenek; a kik ezen iskolába járni 

kívánnak, kötelezzék magukat, hogy a stimekben nem fognak válogatni, hanem az 

igazgató által elejökbe adandó akármely stimet elfognak énekelni.”160 A kimutatások 

alapján a jelentkező kisasszonyok díjmentes oktatása még az év júniusától életbe is lépett, 

a megfelelő tanár alkalmazásáig ideiglenesen az igazgató vezetésével.  

 A conservatoriumi tanítás keretét az 1836-ban elfogadott Organizatio adta. Ennek 

értelmében a tanár a növendékeket illető nehézségeket (is) az intézmény vezetősége elé 

kellett tárnia. Azonban a Conservatorium zenész közössége sem tudott minden esetben 

elfogadható megoldással segíteni: „A fúvóhangszer iskolai tanító azt panaszolván, hogy a 

tanítványok az iskolát [tananyagot] teljességgel nem, vagy nagyon ritkán gyakorolják, s ezen a 

tanításban előmenetelt szerfelett hátráltató akadály elhárítására valami célarányos módot 

találni szükségesnek látván. Sajnálva nézi a gyűlés ezen panaszos jelentést, azonban mivel az 

iskolák nemsokára történendő szétoszlásával a tanítványok nagy része is eltávozván, a mostan 

teendő bármi célszerű rendelkezésnek kevés sikerét remélhetni, az érintett akadályt elhárítva, 

eszközökről a Conservatorium csak a jövő évre fog gondoskodni.”161  

 Nem tudjuk, pontosan melyik is lehetett az a fúvós hangszer tananyag, amit a 

növendékek 1837-ben olyannyira bojkottáltak. A következő években az oktatási anyagok 

egy harsona- és egy violon- (másutt gordon)iskolát kivéve jobbára csak másolás útján 

gyarapodtak.162 Külön fejezetben tárgylja majd Ruzitska Györgynek a 

Conservatoriumban is felhasznált pedagógiai műveit. Itt az intézmény irattárában 

fellelhető számlákat említjük csak, melyeket az igazgató két fia, Albert és Eduard 

                                                 
159 Az 1841-ben alakult kolozsvári Házi Zenekör – mely nem riválisként jelent meg, hiszen tagjainak egy 
része a Conservatoriumban is működő zenész volt – a conservatoriumi tanítási időszak befejeztével 
próbált teret és helyet engedni a muzsikálásnak. Alapítását azzal indokolta: „hogy a zene oskolát végzett s 
azokban némi előlépést tett mindkétnembeli ifjúságnak utat nyisson s alkalmat adjon a maga további 
gyakoroltatására.” (idézi Ürmössy, 1892. 70-71. o.) 
160 Idézi Ürmössy, 189., 75. o. 
161 Jegyzőkönyv 1837, 34-35. o. 
162 Kolozsvári magyar Konzervatórium/15. kötet/1844, 82. o. 
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szignált. A Muzsikai Conservatorium képzésében résztvevő fiatalok – feltehetően 

édesapjuk „hivatalos” utasítására, azonban térítés ellenében – oktatási anyagokat és 

könnyű előadási darabokat is másoltak a Conservatorium részére. A kopisták minden 

esetben jelezték, hogy munkájuk iskolai célt szolgált: „a K.[olozsvári] N.[emes] 

Conservatorium számára Ének oskolai lapokat írtam 1. Ének tanítás a Tanító számára, 2. 

Ének-tanítás a tanítványok számára.”163 Hasonlóképp: „A k.[olozsvári] Conservatorium 

számára írtam: 1) Piéces faciles pour Flute (…), 2) 2 Duettini facili per 2 Flauti (…) (A 

Flóta oskola számára).”164 A növendékek nem csupán oktatási segédanyagokból tanultak 

zenét, 1846-ban például az alsóbb énekiskola, tehát a kezdők számára egy-egy – 

valószínűleg az igazgató egyházi kompozícióinak megfeleltethető misetételt – Gradualét 

és Offertoriumot írtak le. A másolt anyagok jellege és a kopisták személye arra is enged 

következtetni, hogy ebben az időszakban a conservatoriumi zenei oktatást újabb 

példákkal szinte kizárólag a Ruzitska birtokában levő pedagógiai irodalom és zeneszerző 

saját kompozíciói, a kolozsvári növendékek számára készült művek segíthették. 

 A Conservatoriumban a tanítás nyelve, az előző ciklushoz hasonlóan, a magyar 

volt. Feltehetően sor került az idegen nyelvű oktatási anyagok elméleti részeinek 

fordítására, a zenei szakkifejezések adaptálása azonban (természetesen) még nem 

egységes szaknyelven történt. Ebben a vonatkozásban minden kísérlet érdeklődésünkre 

tarthat számot. Az 1837. év februárjában a Conservatoriumban éneket tanuló 

fiúnövendékek lajstromának hátán szerepel például – valószínűleg Grosspeter tollából – 

az alábbi bejegyzés: „Pauzálni annyit tészen: megszűnni vagy hallgatni, miszerént a 

rövidre vagy a hosszabbra szabott időszakasz kívánja. A taktusról. A taktus az időszakasz 

mértéke s egyszersmind a muzsikának lelke. Stb.”165 (A magyar zenei szaknyelv 

kialakulásának további példái a következő, Ruzitska György pedagógiai műveit tárgyaló 

fejezetekben találhatók.) 

 A tanítványok zenei nevelését gazdagította az az 1837-es indítvány, amely 

szorgalmazta, hogy a havonkénti muzsikai akadémiákra az „oskolabéli növendékek 

igyekezetének ösztönzésére […] szokás, tanulás és a muzsikai gyönyör éldellése végett” 

                                                 
163 Kolozsvári magyar Konzervatórium/14. kötet/1843, 46. o. Az énektanító, ebben az időszakban 
Grosspeter számára készült másolat vélhetően Ruzitska igazgató ének-metódusa volt. 
164 Kolozsvári magyar Konzervatórium/15. kötet/1844, 117. o. 
165 Kolozsvári magyar Konzervatórium/8. kötet/1837 
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a diákok közül néhányat ingyen engedjenek be. Ennek folyományaként az ének- és 

fúvósiskolák tanítói a hetenkénti próbákra, az ún. muzsikai gyakorlatokra és az 

előadásokra négy-négy tanítványt hoztak magukkal.166 Emellett, hogy „a nemes ambiczio 

a tanulókban ösztönöztessék”, az intézet működési tervezetének, az ún. Organizatio 

értelmében 1837-től a hagyományos nyilvános próbatételek (vizsga-koncertek) bevételét 

a legkiemelkedőbb tanulók között osztották el.167 

 Ruzitska György reformjai révén a növendékek a korábbinál átfogóbb oktatási 

terv szerint tanulhattak, s a nyilvános vizsgák mellett a zenei intézet grandiózus, általában 

kétévente megrendezendő produkcióiban is fontos szerepet kaptak. A gyakori hangversek 

sorából példaként ezúttal egyetlen művet, Joseph Haydn Teremtését emelem ki, az 

oratóriumban ugyanis az 1839-es bemutató után is több ízben közreműködtek a 

Conservatorium (énekes) tanítványai. „[…] Az angyalok kardaljait nagy részit az ének 

oskola nevendéki énekelték. – Ezen nagy oratoriumot a conservatorium tagjai 

közkívánatára a tegnapi napon ugyancsak a tele volt tánczeremben még nagyobb 

gyakorlottsággal s a közönség élénk helybenhagyásával adták elő.” (Erdélyi Hiradó, 

1839., 29. szám, április 11., 113. o.) 1841-ben, amint azt a brassói lap kolozsvári 

tudósítója is fontosnak látta megemlíteni168, már a kolozsvári Református Kollégium 

diáksága is a Conservatorium égisze alatt szerepelt. A cikkíró kiemeli, hogy a fiatal és 

idősebb, mindkét nembeli növendékek kórusának erőteljes és pontos előadása valódi 

esztétikai élményt nyújtott. 1845-ben került sor ismét a Teremtés felújított előadására, 

ezúttal a Conservatorium és a Nemzeti Színház művészeinek koprodukciójajént. A Múlt 

és Jelen 1845. január 7.-i számában a cikkíró a fellépők sorából nem hagyta ki az énekes 

növendékeket sem: „Az előadás pontossága, a’ conservatorium fáradhatatlan munkás 

igazgatójának t. Ruzicska György urnak nagy becsületére vált. Éneklők voltak 

Szerdahelyi (Adám), Szerdahelyi Nelli (Éva) továbbá Lukács Antónia, Havi mint 

                                                 
166 Jegyzőkönyv, 1837, 11. o. 
167 U.o. 
168 »Die Chöre, in denen außer den ältern und jüngern Gesangschülern und Schülerinnen jetzt zum 
erstenmale auch reformirte Studenten mitwirkten, waren gut eingeübt und zum Theil von ergreifender 
Wirkung, so daß man besonders während des Vortrages der majestätischen Chöre „Die Himmel erzählen” 
und „Stimmt an die Saiten” die Bemerkung bestätigt finden konnte, daß unter allen musikalischen 
Vortragsarten der Gesang, insonderheit aber ein kräftig und präcis ausgeführter Chor am mächtichsten auf das 
Gemüth wirke.« (Satellit des Siebenbürger Wochenblattes, 1841., április 15., 30. szám, 119. o.)  
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árkangyalok, ‘s némely nevendékei a’ conservatoriumnak, kik közzül F.T-t és Br. P-t 

méltó dicsérettel emlithetjük.” 

 A legkiválóbb növendékek a Conservatorium hangversenyein szólistaként is 

bemutatkozhattak, mint például Mátéfi Károly hegedűs, aki később aktív tagja lett a 

kolozsvári zeneéletnek, vagy az a két leányzó, akik az intézet 1841. januári 

hangversenyén szerepeltek. Utóbbi koncertet méltatva fogalmazott így az Erdélyi Hiradó 

cikkírója: „Mind két hőlgy szép és tiszta hangon énekelt, ‘s idővel jeles énekesekké 

képezhetik magukat, ha szorgalommal kitürést lesznek képesek párosítni.” (Erdélyi 

Hiradó, 1841., 3. szám, január 8., 9. o.) 

 A Conservatorium képzésében részt vevők között ebben az időszakban is 

felfedezhetjük a szakmabeliek (zenészek és színészek), valamint a zenei intézet tagjainak 

gyermekeit. Az 1837-1849-es periódusban itt tanult többek között Ruzitska Albert és 

Eduard, Schodl Adolf (feltehetően Schodelné, az akkor már nemzetközi hírnévnek 

örvendő, kolozsvári születésű szoprán fia), vagy Gauthier Margit, Pály Gyula 

színészcsemeték. De Caux Mária,169 a később külföldi karriert magáénak tudható lírai 

szoprán 1837-1839 között volt az énekosztályban Grosspeter növendéke, s ezzel 

párhuzamosan, 1838-tól a színház társulatának is tagja.  

 Nem véletlenül található a tanítványok és tanárok jegyzékében, vagy a 

hangversenyek színhelyei, közreműködői között annyi színházi összefüggés. Bár a 

színészképzésben kifejezetten, vagy konkrét szaktárgyak szintjén nem működött közre, a 

kolozsvári zenei intézet és a Nemzeti Színház közti együttműködések gyakorisága és 

szervezettsége folytán a Conservatorium „egész 1848-ig a nemzeti szinháznak kiegészitő 

s nélkülözhetetlen társvállalata volt; általa, illetve működő testülete által láttattak el a 

szinházi köz-, valamint kiséreti (operai) zene.” (Magyaróssy, 1884. 4. o.) Az 1842-es 

kolozsvári Országgyűlés alkalmával a Nemzeti Színház felkarolásának ügyéhez így 

teljesen természetesen kapcsolódhatott a Conservatorium nemzeti (vagyis országos) 

rangra való emelése. Az erdélyi kezdeményezés előzménye a testvérország Diétáján 

1830-ban szóba került hasonló igény megfogalmazása (ld. Bényei, 1994, 256-264. o.). 

1845-ben a pesti Hangászegyleti Zenede jegyzőkönyvében is a napirendi pontok között 

szerepelt a már korábban, az egyesület 1836-os alapítását követően elkészített „Egy 

                                                 
169 Mimi De Caux (Lászlóné) énekes-színésznő, lírai szoprán, Kolozsvár 1825 – Újpest 1905. 
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Nemzeti Conservatorium alakitását tárgyazó alapterv” (Tari – Sz. Farkas, 2005. 40-41. 

o.). Azonban a magyarországi intézet tervét, akárcsak az erdélyiét, elvetették az elöljárók. 

 Bényei Miklós megállapításában a reformkori Magyarország oktatási térképéről 

teljesen hiányoztak a zene- és művészképző iskolák (Bényei, 1994, 63. o.). A kolozsvári 

intézet eddig ismertetett története, s a tény, hogy országos nyilvánosságot kapott az iskola 

ügye, hitelesen példázza: a tudatos nemzeti politikában (a reformkorban is) volt helye a 

művészképzésnek.  

 A kolozsvári Conservatorium érdekében szövegezett és az ún. reform-

országgyűlésre benyújtott javaslatot egész terjedelmében közöljük, ugyanis tudomásunk 

szerint mindeddig nem jelent meg nyomtatásban. (A beadvány fakszimiléjét lásd a 8a-c. 

mellékletekben.) 

 „A Méltóságos Országos Középponti Bizottmányhoz alázatos javaslata a’ Kolozsvári 

múzsikai Conservatoriumnak. Erdélyben magyar nemzeti Conservatorium megalapitása 

iránt. 

 A Nemzeti Szinház űgye napi rendre tűzetvén, jelenleg a Méltóságos Középponti 

Bizottmány előtt áll, vélemény adás végett. A Szinháznak minél czélszerübb elrendezhetése 

tekintetéből, az alólirt Intézet is bátor azon javaslatot tenni, mi szerint a Nemzeti Szinház 

állandositásával kapcsolatban, Nemzeti Conservatorium is alapittassék, melyben nemzeti 

szinészek, dalnokok, és hangászok képeztessenek. 

 Milly szűkséges ily Intézet, a’ nemzeti szinház fenntarthatására, egyéb eszméleti 

okokat ez-úttal mellőzve, csak a’ pesti magyar szinház példája is tanusitja, mellynél nem csak 

a főbb dalnokok, de a’ dal és hangász-karok is idegenekből állanak, kik drágábbak és 

bizonytalanabbak is a’ bennszülötteknél; ‘s ha egy két jó magyar főszerepvivő néha találkozik 

is, az vetélytárs nélkűl lévén, őnhitté és zsarnokká válnék, ‘s elmenetelével vagy kűldetésévek 

helyét nehezen pótolhatni; s illy fogyatkozott állapotben nemcsak hogy a’ német szinházzali 

vetélyt ki nem állhatja, sőt őnmagában előmenetelt nem tehetvén, a’ tenni kellető rendkivűli 

kőltségek mellett is, hátrálni, ‘s tespedni kéntelen. 

 Régebben Erdély járt elől mind a’ magyar nyelv, -mind a’ szinház, -mind a’ zenészet 

űgyében. Erdélyben hamarább vólt szinésztársaság, hamarább épűlt nemzeti szinház, mint 
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Magyarhonban; -Erdélyben állott fel legelőbb a’ muzsikai egyesűlet, mellynek több kitűnő 

nevendéki kőzűl vált ki Schodelné is. Legyen Erdély dicsősége az első Nemzeti 

Conservatorium felállitása is. Minek létesítését valamennyire kőnnyiti az is, hogy e’ javalló 

Muzsikai Conservatorium, melly most Kolozsvárt, és csak magánosok segedelméből már hat 

év óta áll fenn, ‘s sikeres folyamatban is van, minden eddigelé szerzett számos hang- és 

jegyszereit, úgy kevés tőkepénzét is, a’ Nemzetnek ezennel átadni ajánlja. 

 Olly nemzeti Conservatorium, mellyben az ifjak hajlékony korukban tanittatnak a’ 

Magyar nyelv helyes kimondására, a’ szavalás (declamatio) szabályaira, a’ testjáték (mimica), 

a’ Nemzetek szokásira, őltőzeteire, és szertartásira (cerimonia) énekre, muzsikára, − s 

mellyből a’ készűlt ifjak a’ Nemzeti Színházat ne csak fenntartására, miveltebb fokra 

hágtassák, nem csak a’ nemzeti szinháznak hasznos és szűkséges, sőt az erkőlcs szeliditésére is 

czélarányos, és sok honbeli ifjunk a’ szépmüvészet ezen ágával elélhetésére módot nyújt. 

 Illy nemzeti Conservatorium részletes tervezése akkorra halasztandó, midőn az Ország 

T. N. Rendei e’ javalat elfogadásával kimondandják a’ Nemzeti Conservatorium 

megalapitását, ‘s ennek minő tervezésére órszágos bizottmányt nevezendnek. 

 Mely javaslat méltánylásának biztos reményében vagyunk a Méltóságos Országos 

középponti Bizottmánynak a’ Kolozs[v]ári muzsikai Conservatorium nevében alázatos szolgái 

G. Mikes János Elnök Gyergyai Ferenc helyettes jegyző. Kőlt a Muzsikai Conservatorium 

Üléséből Kolozsvárt Julius 3kán 1842.”170 

 A Conservatorium a továbbiakban is igyekezett a helyi és országos vezetőket 

megszólítani, tevékenységéről, terveiről tájékoztatni. Példa erre az az 1843 végén Mikó 

Imrének, „Erdély Széchenyijének” címzett, díszpecséttel171 ellátott felhívás, mely az 

intézet addigi működését ismertetve kért anyagi pártfogást. „Hálá [sic!] az égnek! ipar és 

előhaladás nemzeti korunk jelszava, − melynek hódolva muzsikai Conservatoriumunk, hogy 
                                                 
170 Az előterjesztés lelőhelye: Arhivele Naționale ale României Direcția jud. Harghita/Román Nemzeti 
Levéltár Hargita megyei igazgatóság, Inv. Nr. 145, Fond F256, Liceul Unitarian de Baieti Cristuru 
Secuiesc/Székelykeresztúri Unitárius Fiúgimnázium iratai, 1793-1948. A javaslat szövegét lásd a 8a-c. 
mellékletekben. 
171 A pecsétnyomó Pákei Lajos adománya 1837-ből (Ürmössy, 1892. 59. o.). Feltételezhető, hogy inkább 
díszpecsét funkciója volt, mivel eddig kottatári anyagon nem, csupán egy 1843-as jelentésen és egy 1873-
as oklevélen használták. A kolozsvári Conservatorium 1834-1869 között használatos pecséteit lásd a 14a-
d. mellékletekben. 
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már több évek óta minő sükerrel munkálódótt és haladott elő, nyilvános bizonyságai annak 

az Isten imádására alkalmazott muzsikális misék, 's több rendbeli zenészetek előadása, 

nyilvános bizonysága az ápolása alá vett ének és muzsikai oskola fenntartása, hol most is 

fizetéses tanitók által az énekben 37, egyéb muzsikai eszközökben pedig 33 nevendékek és 

ifiak Énekakadémiai tantervet tanittatnak.Több jóltévő kezek segítették ezen szép ipart, 

milyekre, ha továbbra is nem számolhatunk, eddigi igyekezetünk füstbe megy, 's a' nagy 

reménnyel elvetett mag nem teremheti meg várt gyümölcsét (…)”172 

 Az államilag támogatott, önálló Nemzeti Conservatorium eszméje 1842-ben 

ugyan még nem valósulhatott meg Kolozsváron, azonban az erdélyi Országgyűlés az év 

végén jóváhagyott „a színházi előadásokra szükséges muzsikai conservatorium 

gyámolítására 20000 forint” összeget (idézi: Egyed – Kovács 2009, 117. o.). A művészeti 

intézet nagy nyilvánosság elé tárt céljai az 1840-es évek közepén átalakulóban lévő 

erdélyi iskolaügy megújító törekvéseit előlegezték.173  

 A megítélt hatalmas summa csupán az országgyűlési tervezet határozata maradt – 

a zenei intézet ezt követően azonban a sajtóban már mint „felsőbb megerősítést nyert 

Conservatorium” hirdette magát. Szűkös anyagi körülményei miatt a zenei egyesület 

1845-ben kénytelen volt Kolozsvár városi tanácsához fordulni csekély pártfogásért: 

tűzifát kért. A Conservatorium nem művészi eredményeire hivatkozott, hanem 

tanintézményként azzal érvelt, hogy „e szabad királyi város serdülő nemzedéke benne 

nyeri míveltsége egyik éppen nem csekély részét.”174 

 A város tanácsa ekkor még nem vállalhatta át hosszú távon a Conservatorium 

segítését. Az intézet számára azonban hatalmas erkölcsi elismerést jelentett Liszt Ferenc 

gesztusa. A (Brassai Sámuel szavaival élve) „zongora bájos hatalmú királya” 1846-ban, 

kolozsvári látogatásakor figyelmére méltatta a helyi zenei egyesületet, és 200 forintot 

                                                 
172 Felhívás, 1843. dec. 27. (OSZK, Plakát- és kisnyomtatványtár, Zene, 1843.) 
173 A zeneiskola beadványának országos visszhangját jelzi, hogy az intézet példája még a Székelyföld 
peremére is eljutott, ahol 1846 elején a ferences gimnázium növendékei számára felállítandó Muzsikai 
Conservatorium (sic!) alapítását vetette fel az alcsíki királybíró. Talán nem teljességgel lehetetlen, hogy a 
kolozsvári intézmény 1842-re datálható hivatalos tananyagában, az Énekiskola előszavában Ruzitska 
György direktor a zenei műszavak magyar megfelelőinek indoklásakor elejtett kifejezésére („Romában és 
Florenczben előbb énekeltek müvészileg mint Csik-Szeredában”) reagálhatott a csíki elöljáró. A 
csíksomlyói zeneintézet létesítésének és fenntartásának kísérlete a kolozsvári Muzsikai Egyesület kezdeti 
éveihez hasonló anyagi és személyi akadályokba ütközött, 1848 után már nem folytatódtak a kurzusok. 
174 Kolozsvári magyar Konzervatórium/16. kötet/1845, 13. o. 
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ajánlott fel számára december 6-i hangversenyének bevételéből.175 Bevált gyakorlata volt 

ez Liszt Ferencnek, hasonlóképpen járt el például Pest-Budán is, de ott 1840 elején még 

csupán egy létesítendő konzervatórium alaptőkéjét tehette le, és csak 1846-os adománya 

gyarapította ténylegesen a magyarországi zenei szakoktatás, vagyis a Hangászegyleti 

Zenede pénzalapját (Tari – Sz. Farkas, 2005, 38. és 44. o.). 

 Kolozsváron Liszt Ferenc a már évek óta működő zenei intézetet látogatásával is 

megtisztelte – annak ellenére, hogy a másik zenetársaság, az 1841-ben alakult, 

dinsmikusan fejlődő Házi Zenekör is igen lelkesen fogadta a művészt. Jótékonysági 

koncertjét megelőzően Liszt az intézet muzsikai termében a Conservatorium tagjai és 

növendékei előadásában meghallgatott egy tiszteletére rögtönzött hangversenyt: Ludwig 

van Beethoven egyik nyitányát és szimfóniáját, egy azonosítatlan szerző duettjét, és egy, 

az énekiskolai tanulók által előadott karművet. Amint azt a Mult és Jelen tudósítója 

megjegyezte: „a nevendékek szép előmentet tanusitó énekkel idvezlék a nagy művészt.” 

(Mult és Jelen, 1846. december 10., 99. szám, 579 o. ) Az európai hírnevű előadó ízelítőt 

kapott a kolozsvári Conservatorium művészi és pedagógiai munkájából, nem látatlanban 

támogatta hát olyan nagyvonalúan az intézetet.  

 A kolozsvári zenei egyesület igyekezett méltón fogadni Liszt szakmai és anyagi 

elismerését: „Nagy köszönet Liszt Ferencznek ezen adományáért, és köszönet szavaztatik 

Elnök és Igazgató atyánkfiának (ezen czim használata határozatilag mondatott ki) közben 

járásukért, – azonban hogy ezen tette Liszt Ferencznek feledékenységbe ne menjen, 100 

pengő Rftokat emlékezetére tőkésiteni és kamatjából 3 p. frt. a legjobb hangszer, 3 p. frt. 

pedig a legjobb énekes tanuloknak mint Liszt alapitvánnya jutalomul kiosztatni határoztatik, 

– a másik 100 pengő forint a szükségesekre használtassék fel.”176 A Conservatorium vezető 

testülete később tiszteletbeli tagjainak sorába is választotta Liszt Ferencet. 

 A szakmai és anyagi megbecsülésnek ezek a ritka alkalmai azonban állandó 

külső, hivatalos pártfogás hiányában nem voltak elegendők a Conservatorium hosszútávú 

működéséhez. A forrásokban határozottan nyomonkövethető, hogy 1837-től a zeneiskolai 

és muzsikai egyesületi részvényeseket tömörítő intézet hányféle módot igyekezett 

                                                 
175 Az összeget jóval felkerekítette az adakozó művész, a Conservatorium elszámolásán már 500 forint 
szerepeLásd Kolozsvári magyar Konzervatórium/17/1846, 94. o. 
176 Idézi Ürmössy. 1892, 79. o 
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megragadni anyagi helyzete fellendítésére. Csekély tőkepénzén felül tagdíjai és 

növendékeinek tandíj-hozzájárulása, koncertbevételei, hagyományos nyilvános vizsgája 

és farsangi bálja, valamint hangszereinek-kottáinak színházi előadásokra való bérbeadása 

sem biztosította azonban teljes mértékben fennállását. Ehhez az állapothoz az ingyenes 

növendékek nagy aránya (gyakran a tanulók csaknem fele teljes vagy részleges 

tandíjmentességnek örvendett) is hozzájárult. Az intézet részvényesei számát a nekik 

nyújtott engedményekkel próbálta növelni: 1844-től tiszteletjegyeket kaptak a támogatók 

a Conservatorium hangversenyeire, 1845-től pedig féláron taníthatták gyermekeiket a 

zeneiskolában. Még így sem sikerült elegendő bevételt elérni, és a tanulók számának 

apadása miatt 1845-ben már nem lehetett új énekosztályt indítani, 1848-ban pedig fel 

kellett mondani az alkalmazott tanároknak, Diószegi Mihálynak és Kinsburg 

Károlynak.177  

 Az intézet működése – története során nem először – ismét veszélybe került. Bár a 

Conservatorium művészi tevékenysége nem szűnt meg teljesen (színházi koprodukciók, 

és az ehhez kapcsolódó bevételek és költségek 1849 végéig rendszeresen szerepelnek az 

irattár dokumentumaiban), a kialakult állapotban Mikes János elnök mégis leginkább az 

aktív Házi Zenekörrel való egyesülést látta megoldásként. Azonban az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc mozgalmas politikai eseményeinek sorában a polgári 

kezdeményezésű kulturális intézmények, s így a Conservatorium és iskolájának 

problémái is eltörpültek. 

 

4.2.5. 1850–1869. „Ezen intézet jövendőre nézt is fenntartassék” 

   

 A szabadságharc leverése utáni első években az osztrák hatalom a személyes 

megtorlások végrehajtása mellett a polgári gyülekezéseket is korlátozta. Az ország 

kulturális életének általános dermedtségében a két kolozsvári zenei intézet, a Muzsikai 

Conservatorium és a Házi Zenekör – noha profiljuk tisztán művészeti volt – sem kezdte 

újra évekig tevékenységét. Nem csupán az abszolutista uralom túlkapásaként 

                                                 
177 Az anyagi viszonyok érzékeltetése végett: Kinsburg Károlyt évi 600, tehát havi 50 forint fizetéssel 
alkalmazták, míg egy növendék egy hónapra legfeljebb 1 forintot fizetett (a református kollégisták ennél 
még kevesebbet, 24 krajcárt, a szegény tanulók pedig ingyen tanultak). 
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értelmezhető azonban, hogy a Conservatoriumban a nevelő és hangversenyező munka 

sokáig nem indult el. 

 Az előző fejezet adatai alapján látható, a kolozsvári intézményes zeneoktatás 

folyamata már 1848 előtt is stagnált, majd szűkült a curriculum. A forradalmat követő 

években a Conservatorium kevés aktív tagjának hivatalos ténykedése csupán a 

számadások benyújtására-elfogadására korlátozódott. Ez is magyarázza, hogy az intézet 

fennmaradó irattári anyagában igen kevés az 1849–1859 közötti periódusra vonatkozó 

forrás. Emellett a későbbi jegyzőkönyvek is csonkák, és egy részük már 1892-ben sem 

volt tanulmányozható.178 Gyűlési naplók híján csak számlák, majd növendéki névsorok 

maradtak fenn, ez okból érdemes – Ürmössy Lajos jól dokumentált krónikája mellett – 

helyenként, az intézmény működésére vonatkozó hírek szintjén ismét a helyi sajtó adtait 

felhasználni. Az újjászervezés folyamatát ugyanis a belső indíttatás mellett már a 

közönség határozottan megfogalmazott igénye is elősegítette. Egyéb orgánum híján a 

zeneszerető kolozsvári értelmiség a sajtóban szorgalmazta a Conservatorium munkájának 

újraindítását, s kivált a Hetilap közölt több ízben hozzászólásokat a tárgyról.  

 A hosszas újraalakulás alatt, az 1850-es évek során a korábban bevált működési 

formát próbálták meg rekonstruálni a Conservatorium ügyének előmozdítói. Ennek 

értelmében az intézet tevékenységét sem szervezeti változások, sem új anyagi források 

bevonása szintjén nem kísérelték meg más alapokra helyezni. 

 1852 augusztusában a Conservatorium testülete majd' öt év kihagyás után – 

feltehetően az ez alkalommal elnöki szerepet is betöltő Ruzitska György iniciatívájából – 

újra közgyűlést tartott. Az abszolutizmusban a kulturális élet ellenőrzése is elsőrangú 

rendőri ügykör lett, kormányzói jóváhagyás kellett a gyülekezéshez (Köpeczi, 1993. 467. 

o.). Ezért is vett részt az eseményen egy felsőbb rendelettel kinevezett császári 

kihelyezett biztos.179 A jelenlévők nagy része azelőtt a Házi Zenekörnek volt aktív vagy 

pártoló tagja – adott lett volna tehát az alkalom a két zenei intézmény erőinek 

egyesítésére. Erre azonban még nem került sor, s a gyűlés apró kebli ügyek tárgyalása 

után minden érdemi határozat nélkül oszlott fel.  
                                                 
178 Vö. Ürmössy, 1892. 125. o. 
179 Kolozsvári magyar Konzervatórium/19. kötet/1848, 42. o. (Az 1852-es és 1853-as töredékes 
jegyzőkönyvek is az 1848-as anyaggal vannak egybekötve.) A kolozsvári intézetéhez hasonlóan történt ez 
a pest-budai Zenede esetében is, 1850-ben ülései 16 alkalommal zajlottak rendőri felügyelet alatt (Tari – 
Sz. Farkas, 2005. 93-97. o.). 
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 1853-ban a helyi sajtó zenészetről szóló cikket közölt, melyben felhívta az olvasó 

figyelmét a zeneiskolák szükségességére: „állítsunk zene-conservatoriumokat nem csak 

főbb, hanem apróbb városainkban is” (Hetilap, 1853, 27. szám, június 15., 308-310. o.). 

Kevéssel később, egy műkedvelői koncert apropóján került nyomtatásba a kívánság: 

„Vajha Ruzicska úr is megkísértené a conservatorium életbelépését” (Hetilap, 1853., 59. 

szám, október 5., 112. o.). Mintegy válaszként a cikkre, még ugyanabban a hónapban 

közgyűlésre került sor az intézet korábbi arisztokrata vezetője, Mikes János elnöklete 

alatt. Főként a zeneiskola megnyitásának tervéről tárgyaltak, az oktatói munka 

előkészítésével Salamon Józsefet, Makodi Samut és Ruzitska Györgyöt bízták meg. 

Utóbbi 1851-től a Katolikus Gimnázium énektanára volt, s új tisztsége, akárcsak életkora, 

valószínűleg csökkentette conservatoriumi ambícióit. Nem véletlen: 1850-től a Habsburg 

Birodalom hivatalos tanügyi rendelete előírta a művészeti képzés szaktanárokkal történő 

oktatását, ennek következtében az alapvető zenei kurzusok intézményes kerete látszólag 

átkerült az állami intézetek hatáskörébe. További lépések ugyanis nem történtek a 

Conservatorium helyreállítására, így Stöger Béla magán énekiskolájának hirdetése mellé 

a Hetilap cikkírója a következő költői kérdéseket kapcsolta: „Hát a conservatorium 

meddig fog még tetszhalottságában dermedezni – egy pár ember kedvéért? Hol vannak 

szerei, kottái, hol van tőkepénze?” (Hetilap, 1853., 80. szám, december 17., 195. o.) 

 1854-ben a Hetilap hasábjain további korteskedés folyt a közösség sajátjaként 

meghatározott intézet érdekében: „Miután conservatoriumunkat pár egyén hanyagsága és 

népszerűtlensége tetszhalott helyzetben tartja […]” (Hetilap, 1854, 35. szám, május 3., o. 

n.). Augusztusban Kővári László Ápoljuk zenészeti hajlamunkat címmel vázlatos 

összefoglalót közölt a magyar zenéről s benne a kolozsvári Muzsikai Egyesület 

alapításáról is (Hetilap, 1854. augusztus 16., 65. szám, o. n..). „Operát conservatorium 

vagy maradandó zenebanda nélkül tartani nem lehet: ezt legközelebbről is 

tapasztalhattuk” (u.o.). Írásában Kővári, jó érzékkel, az elnök szerepét emelte ki: „A 

conservatorium ugy látszik uj éltető erőre vár, egy új gr. Mikes Jánosra, a minden 

szépmivészeti intézetek pártfogójára.” (u.o.) A szöveg írója jól ismerhette a zenei intézet 

anyagi viszonyait, s azokra a szélesebb közönséget is emlékeztette. „A 

conservatoriumnak némi pénzalapja, s feles [fölösleges] hangszere s több ily készletei 

vannak s még is pihen csendesen, ébredésének semmi jelét se halljuk.” (u.o.) A cikkíró a 
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Conservatorium oktatói munkájának mihamarabbi megkezdését, s a közreműködő 

tanárok önzetlen segítségét szorgalmazta. „Közelebbi hangversenyeink […] mindenkit 

meggyőzhettek, hogy conservatoriumunk és zenekörünk igen sok képességet fejtett ki és 

hagya fenn; a zenészetnek annyi barátját látjuk még közöttünk, hogy bátran fel lehet tenni, 

hogy addig is, amig pénzalapra teszünk szert, találni fogunk egyéneket, kik hetenként egy pár 

órát ingyen adandnak a serdülő fiatalságnak; kik jelenleg zenészeti intézetek nerm létében e 

nemzedék látható veszteségére, zenészet tekintetében hátrányban fognak maradni, 

felnevelkedni.” (u.o.) 

 A kolozsvári zenei viszonyok éledését jelezte a Házi Zenekör újjáalakulása, 

melynek első hangversenye kapcsán így elmélkedett a cikkíró: „Ha rágondolunk, hogy az 

1819-ben felállt conservatorium, melynek a zenekör szülöttje lett – mennyi jótékony 

befolyással volt szelidebb érzelmeinkre; lehetetlen a mai örömmel össze nem kapcsolni 

azon édes reményt, hogy a zenekör törzsfája – a conservatorium is – még egyszer fel fog 

virágozni.” (Hetilap, 1854., 82. szám, október 14. o. n.) Valószínűleg a Házi Zenekör 

újraindulása és a Hetilap cikke is közrejátszott abban, hogy 1854. október 22-én, majd 

november folyamán is conservatoriumi közgyűlést tartottak, ahol újból az ének-és 

zeneiskola felállítását kezdték szervezni. E célból a Conservatorium egykori növendéke, 

az intézet 1828-as újraindításakor is a nemes cél iránti elkötelezettségét bizonyító 

Gyergyai Ferenc szövegezett felhívást (lásd a 9. mellékletet). 

 »Mi hat jótékonyabban az erkölcs szeliditésére? Mint az ének és zene. Mi nemesiti 

meg az érzelmet, emeli a lelket, enyhiti a bánatot, vigasztal a szenvedésekben, gerjeszti az 

örömet, fűszerezi a vigalmat, ragad lelkesülésre, buzdit imára? leginkább az ének, a zene, a 

zene, az ég gyönyörü ajándéka. Ezért mivelik, ápolják ezt mindenütt. Kolozsvártt is 

példaadólag még 1819-ben állitottak volt az áldozni kész hazafiak zene-egyesületet a mely az 

óta különböző változásokon ment át, a míg „Conservatorium”-má alakult. Siker dús 

virágzásnak indult vala az intézet, nem csak e városon, sőt a hazára is kiterjedőleg hatva, nem 

egy zsenge gyümölcsöt is termett s már már biztos reményt nyujta a megszilárdulására 1848-

ig, a mikor a mostoha idő viharos förgetege az intézet müködésit is megakasztá. Addigi 

szerzeményeit, a tanitásra szükséges eszközeit, becses hang-szereit, jegyeit megtartá ugyan a 
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gondos örizet, de a részvények forrása kiapadván, a tanitok fizetése megállott, a tanitás 

megszűnt. E megszünés 6 éves következése sajgó érzelmeket költ fel a hazafi kebelben. 

Szentegyházainkban nem buzditnak áhitatra a zene hangjai, szinházunkban nem élvezzük a 

sziv mélyére ható dalhangokat; hangversenyeket nem élvezhetünk; gyermekeinket nincs hol 

tanitassuk énekre, zenére; – hány kitünő tehetséget veszthettünk el már a fejlödhetés hiánya 

miatt! és hányat veszthetünk el még, ha e hiányt kipótolni nem sietünk… 

 De hogyan? Ugy hogy megint oskolát nyitunk, hogy a fiatal tehetség mivelődést 

nyerhessen. Fölhivunk tehát ez üdvös czél elömozditására mindenkit: ne késsék csekély 

áldozatával sikerre emelni ez intézet müködhetését; a melynek ki tűzött czélja, hogy a 

tehetősebbek is minél kevesebb dijért tanulhassanak, a szegények pedig ingyen. (…)«180 A 

Conservatorium históriájának vázolása az intézet 35 éves, érdemes múltját hangsúlyozta. 

A széles közönséghez szóló felhívás az abszolutista cenzúra miatt természetesen már nem 

az alapításkor és a reformkorban megfogalmazotta nemzeti érzésekre apellált, hanem a 

tehetséggondozás és a szakképzés fontosságát hangsúlyozta.  

 Az oktatás előkészítésére választott bizottság tervezete szerint fő szempont a 

tanítás mihamarabbi megindítása volt. A szűkebb curriculum egy hangszer- és egy női- 

valamint egy férfi énekosztályt nevezett meg, utóbbit az „érettebb korú”, a mutálás 

szakaszán túljutott tenor és basszus hangterjedelműek számára. A továbbiakban az 

igazgató és elnök mellett egy háromtagú „műértő” bizottság [szakbizottság] volt hivatott 

évenként a „tanodák elrendezéséről” intézkedni és beszámolni.181 

 Nincs adatunk arra nézve, hogy a felhívást követően 1855-ben megkezdődött 

volna a zeneoktatás. Ürmössy megfogalmazásában „az alakulás vajúdásával” telt el az év, 

valamint történt egy (sikertelen) kísérlet a Házi Zenekörrel való egyesülésre. Azonban 

lassan mégiscsak újra megszilárdult a Conservatorium helyzete. Megalkották statutumát 

(kisebb változtatásokkal a korábbi alapszabályok maradtak érvényben), és felsőbb 

megerősítés végett azt a megyei hivatalhoz is beküldték. Az erdélyi katolikus püspök 

engedélyezte, hogy az intézet a Katolikus Líceum épületében zeneórákat tarthasson, és a 

                                                 
180 Felhivás az ének- és zene- tanoda ujbol megkezdésire. (é. n.), Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
181 Ürmössy, 1892, 86-87. o. 
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„kolozsvári művészeti oskolának” benyújtott számlák alapján látható, hogy az fel is 

újította a rendelkezésére bocsátott helyiséget.182  

 Az újjáalakult Conservatorium évekig próbált az idős gróf Mikes János elnök 

helyett hasonló lelkes, nagyvonalú pártfogót megnyerni az intézet vezetésére, 1856-tól 

ún. „másod-elnökként” id. gróf Bethlen János töltötte be ezt a tisztséget. Az arisztokrácia 

bevonásával (választmányi tagok között a kolozsvári főúri osztály képviselői) a 

Conservatorium régi struktúráját próbálta újból érvényesíteni és fenntartani. Azonban a 

megváltozott társadalmi viszonyok következményeként a városi nemesség helyett inkább 

a polgárság megszólítása volt eredményesebb. Az intézményes státusz megerősítése 

végett a kolozsvári intézet alapszabályzatát a megyei hivatalhoz küldték el.183 

 A zenei intézetben Ruzitska ismét direktori, az 1856-os szabályok értelmében 

művészeti igazgatói szerepkört töltött be. A hangversenyszervezésnek eleget is tett, s 

ezáltal – bár csak egy évadig – a Conservatorium ismét hangsúlyosan jelen lehetett 

Kolozsvár kulturális életében. A lassan éledő zenetársaság országos elismertségét sem 

veszítette el, 1856-ban a pesti Zenede mint társintézményhez fordult a kolozsvári 

Conservatoriumhoz Liszt Ferenc Esztergomi miséjének ügyében.184 A következő évben – 

valószínűleg ismét a pesti-budai hangászegylet iskolájának példáját követve – már a 

salzburgi Mozarteum építési költségeihez járultak hozzá a tagok.185 

  1859-re a Conservatorium anyagi helyzete annyira megszilárdult, hogy évtizedes 

kihagyás után újból oktatást hirdethetett. Ezt megelőzően, megfelelő helyi tanerők híján a 

kolozsvári intézet országos hirdetésben (Szebenben és Pesten is) közzétette elfoglalható 

zenetanítói állásait. Az újsághirdetésekre két tanár érkezett, Nagyváradról egy fúvós 

hangszer tanító, Szuck György (karnagyként nevezte meg magát), és a városban teátrumi 

körökben már ismert Kaczér Ferenc (a hegedűtanítást vállalta). Más jelentkezők 

hiányában mindkettejüket alkalmazták, s a Conservatorium szeptemberi iskolaindító 

                                                 
182 Ürmössy, 1892, 88. o. 
183 Kolozsvári magyar Konzervatórium/27/1856, o.n. 
184 Már az Esztergomi Bazilika felszentelésére megrendelt alkalmi kompozícióra való felkérés pillanatától 
számos befolyásos ellenzője volt Liszt Ferenc miséjének, melynek aztán bemutatását is többen 
akadályozták. Prónay Gábor, a Zenede elnöke a Conservatoriumhoz (is) eljuttatott felterjesztésében Liszt 
műve melletti állásfoglalást szorgalmazta. Felkérésének a kolozsvári zenei intézet sietett eleget tenni: a 
Conservatorium igazgatói választmánya levélben fordult a hercegprímáshoz a sokáig kérdéses premier 
megvalósítása érdekében. (Ürmössy, 1892. 88. o.) 
185 Ürmössy, 1892, 88. o. és Tari -Sz. Farkas, 2005, 116. o. 
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felhívásában már az ő képzettségüknek megfelelő tárgyak szerepeltek (lásd a 10. 

mellékletet). 

 A zeneoktatást hirdető szöveg az arisztokrata pártfogók szerepét emelte ki a 

Conservatorium újraindításában. „A cs. kir. megerősitést nyert helybeli MUZSIKAI 

CONSERVATORIUMot számos főrangu és előkelő úr nagylelkü segedelmezése ujra abba az 

állapotba helyezvén, hogy sok évig fennállott de 1850-től fogva az idő viszonyoktól 

félbeszakadtatott működésit az ifjuság mivelésire a szép és ártatlan müvészetben ujból 

megkezdheti, és alapos tanitás után folytathatja.”186 A „császári királyi megerősítés” az 

intézet szép és főképp a rendszerellenes reakciókban ártatlan zenei tevékenységének 

engedélyezésére vonatkozhatott. A képzést három évesre tervezték – a továbbiakban ez a 

gyakorlat bevált, a növendéki listákon ugyanis jól nyomon követhető –, s bárki 

jelentkezhetett, akinek „ideje és hajlama” volt a zenetanulásra. Ez volt az első alkalom, 

hogy a Conservatorium konkrétan megnevezte oktatásának szintjét, s ismét hangsúlyozta 

– például a nemrég alakult, Stöger Béla vezette magántanoda képzésével szemben – az 

iskola nyilvános voltát. A felhívás szerint „az elemi tanitás megkezdődik a hegedün, nagy 

gordonon, klárinéton, fagótton és vadász-kürttön. A nemes művészbarátok folytatandó 

részvétele remélteti, hogy e tanitási tárgyak ezután még szaporodni fognak.”187 [Kiemelés 

S. E.] A diszciplínák jövőbeni bővülése alatt nem kimondottan új elméleti tantárgy vagy 

hangszeroktatás értendő, hanem énekosztályok indítása. 1859-ben – valószínűleg 

megfelelő tanerő hiányában – nem hirdettek énekoktatást a Conservatoriumban, s ez az 

állapot a következő évek során sem változott.188 A leánynövendékek, akik addig sem 

tanulhattak hangszert, így hosszú ideig egyáltalán nem részesülhettek a kolozsvári 

zeneiskola nyilvános és jutányos képzésében.  

 A helyi sajtó (valószínűleg az intézet iniciatívájából) azonnal dokumentálta a 

zeneoktatés újraindítását: „Kolozsvárott a zene-conservatorium e hó [1859. október] 4-én 

délután nyílt meg, miután az itteni lelkes zenekedvelők által évek óta összeadott összeg oda 

emelkedett, hogy annak rendezésére s tanárainak fizetésére szükségelt összeg már előállítható. 

                                                 
186 Hirdetés, 1859. szeptember 26., Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
187 U.o. 
188 A már említett tény, hogy 1850-től Magyarországon is az iskolák curriculumának részét képezte a 
zene, s a tantárgyat jellemzően alapfokú énekoktatás és kórus-tevékenység fedte le, nagyban 
befolyásolhatta a Conservatorium ének-kurzusainak helyi szükségességét.   
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A conservatorium tanárául Kaczér Ferenc és Szuck György urak alkalmaztattak, kik 

egyszersmind az itteni ref. Főiskolában is zenetanítással fognak foglalkozni. Az utóbbi 

egyéniség unokabátyja a gordonkaművészetéről híres Szuck Rózának. A conservatoriumban a 

tanítási nyelv magyar, havi díj is 40 kr új pénzben; s szegény sorsú, hajlammal bíró egyének 

ingyen taníttatnak.” (Kolozsvári Közlöny, 1859. október 6., 105. szám, 424. o.) A cikk 

végén felsorolt adminisztratív tudnivalók között az oktatási nyelv megnevezése (magyar) 

is szerepel, ez az aspektus a két alkalmazott tanár későbbi német nyelvű számlái és egyéb 

elszámolásai tükrében azonban még kérdéseket vet föl.  

 1859 októberétől, évtizedes kihagyás után újraindult tehát az oktatás a 

Conservatoriumban hegedű, klarinét és vadászkürt hangszereken. Noha a felhívásban 

nem szerepelt, az intézet történetében első ízben csellisták képzése is elkezdődött – velük 

ideiglenesen az igazgató, Ruzitska György foglalkozott.  

 1860-tól újabb előrelépés történt az intézményesülés elérésére: Kolozsvár Tanácsa 

részben magára vállalta a Conservatorium pártfogását, évi 400 forintot különítve el a 

tanárok fizetésének pótlására. Szükség volt az állandó támogatásra, ugyanis az intézet 

bevételeihez a részvényesek és tagok támogatása mellett – hangversenyszervezés híján – 

csupán a növendékek tandíjai járultak. A diákok állandó érdeklődését a hozzáértő 

pedagógusok biztosíthatták volna, azonban hivatala elfoglalása után nem sokkal mindkét 

tanító méltatlannak bizonyult posztjára. Bár tehetséges zenészcsaládból származott, Szuck 

György189 mégis teljesen alkalmatlannak mutatkozott. Kaczér Ferenc is inkább eredeti 

hivatásában, táncmesterként volt aktív, és a Conservatorium zenetermét jórészt csak 

magán táncórái alkalmával látogatta. Az áldatlan helyzetben az intézet nehezen kivívott 

pozícióját az igazgató mentette gyakori helyettesítései révén. 1861 júliusától Szuck helyét 

a Conservatorium tanáraként az évtizedekkel korábban már bevált Kuna Antal vette át, 

mellette 1862-től August Wattervlied szerepelt, mint alkalmazott hangszeres tanár.  

 1861-ben, a már 1856-ban jegyzőkönyvbe vett tervek megvalósításaként a állandó 

zenekar alapítását határozták el a Conservatorium közgyűlésén. A hangászkari tagokat 

toborzó felhívásnak részlete a hajdani zeneiskola és a zenekar munkájának természetes 

egybekapcsolását taglalja: „A gyakorló tagok e szép és valóban egybehangzó egyesülésinek 

                                                 
189 Unokabátyja, Szuck Lipót, ebben az időszakban a pesti Zenede megbecsült gordonkatanára volt, 
unokahúga, Róza hangversenyező csellista (Tari-Sz. Farkas, 2005, 371. o.). 
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lehet egy részben köszönni az akkor már fennálló köz zene-oskola fenntartását és terjesztésit, a 

melynek ugy szolva gyámola és fénypontja volt. A zene oskolából nem egy derék növendék 

állott elé; a vele összeköttetésben állott zenekar pedig éltető eszköz volt mindenik 

zenetehetségre, hogy a hetenként tartott öszszes gyakorlatok utján magát tökéletesithesse, 

annyira, hogy a szinházi daljátéki zenekar kizárólag polgári tagokból állott sok éven 

keresztül.”190 A szöveg ismét a kolozsvári zenei intézet és a teátrum kapcsolatára utal: a 

Conservatorium hangszeres társulatának szerepe volt a tanítványok szakmai 

gyakorlatában. (A zenés-színházi előadások nélkülözhetetlen eleme Kolozsváron is 

professzionális együttesként, polgári tagokkal, a Conservatorium égisze alatt működött az 

1840-es évek elején.)  

 Ugyancsak 1861-ben, az év őszén a zeneiskola két újabb tantárgyat hirdetett, a 

diszciplínák sorában hegedű és cselló mellett már brácsa is szerepelt. Emellett a 

Conservatorium „az oly szükséges és mindeddig hiányzó – leendő mesterek és orgonisták 

kiképzésére való – generálbasszus, és szabályos orgonajátszásbéli oktatás”191 kezdését 

helyezte kilátásba. A feltételként szabott legalább nyolc tanuló valószínűleg nem gyűlt 

össze, ugyanis az iratok között nem található a képzés elindításának lenyomata 

(növendéki naplók, számlák stb.) Azonban egy évvel később a Conservatorium 

igazgatója már összeállított egy összhangzattani alapismereteket tartalmazó anyagot és 

ehhez az időszakhoz köthető az orgona stúdiumához előkészített bevezetése.192 (Az 

iskolai hirdetést l. a 11. mellékletben.) 

 Jövendőbeli zenemesterek vagy kántorok nem jelentkeztek ugyan a 

conservatoriumi képzésre, de az érdeklődés a zeneiskola tevékenysége iránt nem 

csökkent. Általános tendencia volt, hogy ősszel, a tanév elején több növendék iratkozott 

be, egy részük azonban nem vizsgázott. 1859-ben a Conservatorium újjászervezett 

iskolájába mintegy hetvenen jelentkeztek, közülük azonban csak ötven diákot tudott 

felvenni az intézet. A következő évek során ez a szám kevéssel csökkent, átlagosan 25-40 

növendék tanult zenét. A tanítványok legnagyobb része hegedűt gyakorolt – ne felejtsük, 

csak hangszeroktatás folyt – s azt az igazgatói jelentések szerint igen szorgalmasan.  
                                                 
190 Meghívás a zene minden barátaihoz. 1862. június 30., Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
191 [Hirdetés], 1861. szeptember 16., Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
192 Ruzitska György (1862): A generálbasszusnak alapelvei, kézirat. OSZK, Ms Mus 255.Ugyanő: 
Bévezetés az orgona játszására, kézirat. AK, P/127. 
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 A rendszeresen, háromhavonta leadott növendéki lajstromok szűkszavúak, csak az 

első években tartalmaznak hangszer szerinti lebontást. Néhány megjegyzés kivételével 

(egyes ingyenes növendékek neve mellett pl. „nagyon szegény, de ügyes”, a csellisták 

csoportjánál „Igazgató tanítja”) csak a tanulók csoportosítását, órabeosztását lehet 

levezetni. Közvetett adatok szerint részletes kimutatás készült a tanítványok 

előmeneteléről, óralátogatásáról, a vizsgaelőadások alkalmával ezt a dokumentumot a 

szülők ismeg tekinthették.193 A fennmaradt növendéki lajstromok alapján az állapítható 

meg, hogy a Conservatorium tanítási rendszerében ebben a periódusban nem volt 

szünidős hónap, a felekezeti iskolák eltérő vakációs időszakai következményeként pedig 

augusztus-szeptemberben volt kevesebb növendék. Az új évfolyamokat mindig 

októberben indították.  

 Kiemelkedő növendékek az 1859-1869-es időszakban nem tanultak a 

zeneiskolában. A tanulók közül néhányan a zenei intézet tagjainak gyermekei (ifj. 

Ruzitska Albert) voltak, s erre a periódusra is jellemző testvérpárok taníttatása.  

 Az iskolai adminisztrációt 1860-tól kizárólag Ruzitska igazgató vezette, akinek 

irányítói feladatköre semmiféle anyagi juttatással nem járt. Helyettes tanárként szerepelt 

csupán a Conservatorium alkalmazottai, Szuck György és Kaczér Ferenc, később 

Diószegi Mihály, Kuna Antal és August Wattervlied mellett. 

 1862-től, a megfelelő tanerők bevonásával a diákok száma is nőtt, ezért az 

igazgatóság 1863 januárjától kezdődően az iskolai díj emelését határozta el. „A tanulók 

folytonosan növekvő száma már huzamosabb idő óta a tanórák szaporitását és a tanárok 

fizetésének felemelését tette szükségessé, de mivel a conservatorium csekély jövedelmei ezen 

költség szaporodást teljességgel nem fedezhetik, és az eddigi tandij a tanitásra szükséges 

költségekben semmi arányban sem áll, kényszeritve látja magát ezen intézet igazgatósága 

1863-ki év januártól 80 kr-ra meghatározni.”194 A politikum befolyása ebben az 

időszakban Kolozsváron is érezhető paradox helyzetet hozott létre: míg az osztrák 

kormányzat erőszakos „modernizációja” hozott némi fellendülést a magyar népoktatás, 

iskoláztatás ügyében az 1850-es években, a központi irányítás fellazulását követően 
                                                 
193 Ürmössy, 1892, 97. o. 
194 Tudósitás, 1862. december 24., Kolozsvári Zene-Conservatorium I. Összehasonlításképp: 1859-től 40 
krajcárt fizettek a conservatoriumi tanulók egyhavi zeneoktatásért, míg Stöger Béla 1853-ban hirdetett 
énekiskolájában 2 forint volt a havidíj. 
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kedvezőtlenebbre fordult a helyzet, s a Monarchia magyar és erdélyi régióiban rendkívül 

csökkent az iskolák látogatottsága (Mészáros-Németh-Pukánszky 304. o.). A 

Conservatorium állami szervektől (még) független képzési rendszerében ellentétes 

tendencia érvényesült: a tandíj emelésével ugyan az addigi ingyenes növendékek egy 

része féldíjas kategóriába került, az érdeklődők számát azonban ez sem vetette vissza.  

 A nyilvános, koncert-szerű vizsga az intézet működésében korábban is jól bevált 

gyakorlat volt, a diákok számára komoly, némely esetben egyetlen fellépési lehetőséget 

jelentett. Az 1860-as években a Conservatorium csupán a növendéki vizsgákra szűkítette 

hangverseny-tevékenységét. Az intézet ilyen ünnepeire azonban áldozott az intézmény: 

kétnyelvű meghívók nyomtatása, vagy új zeneművek megszerzése révén. (Az 1868-as 

vizsga anyagában szerepelt például Joseph Haydn C-dúr vonósnégyese, a zenemű 

kottájának másolása évek óta az első ilyen jellegű költség.) A kiegyezés előtti időszakban 

Kolozsváron a hangversenyélet ritka publikus alkalmai voltak az évente kétszer 

megrendezett zeneiskolai próbatételek. Míg a Conservatorium képzése és hangversenyei 

nyilvánosak voltak, az 1854-ben újraalakult Házi Zenekör alkalmai 1867-ig, rendszeres 

koncertjeik szervezéséig bevallottan „a zene-és énekgyakorlatoknak zárt körü [kiemelés 

S.E.] iskolának szolgálnak”.195 

 Az 1860-as évek során kialakult a Conservatorium új, az előző ciklusoknál 

szerényebb, belterjesebb, de mégis szilárd működési kerete, mely kizárólag az oktatásra 

koncentrált. Az intézet a nyilvános vizsgákon kívül hangversenyeket nem rendezett 

ugyan, de a tanítványok többévnyi érdeklődése, állandósult száma és nem utolsó sorban 

rendszeres tandíjbefizetéseik a Conservatorium művészeti intézete és iskolája iránti 

bizalom határozott jeleként értelmezhetők. 

 A Conservatorium tapasztalt igazgatója számára azonban az intézet anyagi 

helyzetének viszonylagos stabilitása távlatilag már nem volt elegendő. Ruzitska hajlott 

kora ellenére is aktívan részt vett az intézet mindennapi életében: az adminisztrációs 

feladatok mellett helyettes tanárként számon tartotta a tanítványokat, irányította és 

elismerte kollégái tevékenységét. Ennek ellenére, vagy talán éppen emiatt az 1866-os 

conservatoriumi közgyűlésen kifejtette, hogy a Conservatorium eddigi képzési formáját 

önerőből fenntartani nem lehet. Az anyagi helyzet javítására a még 1842-ben megítélt 

                                                 
195 Ürmössy, 1892, 89. o. 
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20000 forintos támogatás kamatainak igénylését javasolta megoldásként. A választmány 

elutasította az igazgató (valóban irreális) felterjesztését, és Ruzitska grandiózus 

követeléseivel ellentétben az intézet ugyanabban az évben csak minimális támogatásért 

(tűzifáért) fordult a város hivatalos elöljáróihoz… 

 A Conservatorium választmánya és a tagok egy része is az idős igazgató 

személyében látta a fejlődés kerékkötőjét. Tény, hogy Ruzitska döntései nagyban 

befolyásolták az intézet művészeti programját és állásfoglalását, s alakja az évtizedek 

alatt összeforrt az intézménnyel. Direktori feladatai mellett napi kapcsolatban maradt a 

Conservatorium oktatási ügyeivel, mi több, az 1860-as években, egészen 1869 júniusáig 

végig saját kezűleg jegyezte a tanítványok jelenléti íveit. Az igazgató halála előtt alig pár 

hónappal (Ürmössy adatai szerint 1869 második felében) mintegy végrendelkezett az 

általa oly hosszú ideig vezetett Conservatorium további sorsáról.  

 Ruzitska német nyelvű memorandumát Ürmössy Lajos fordításában idézem: 

»„Minekutána közelgő vég napjaimban azon legfontosabb kivánságot táplálom, hogy ezen 

intézet, melyet a nemes város által adott évenkénti 400 frtnyi gyenge segély és a havi 

tanpénzekböl eredeti rendeléséhez hiven mint tanintézetet fenn tartani igyekeztem, jövendőre 

nézt is fenntartassék, bátorságot veszek magamnak e feletti szerény nézeteimet szives 

megfontolás végett a t. választmánynak a következő pontokban elöterjeszteni: 

 1. Nem szabadván elfeledni, miszerint a nemes város az évenkénti segélyt világosan 

csak azon esetre és időre igérvén, mig ezen zene intézet mint conservatorium, az az: tanintézet 

álland fenn, nagyon czélszerütlen volna aztat egy más intézetbe vagy azzal összeolvasztani (a 

zene-körre gondolt itt Ruzitska) [Ürmössy megjegyzése], melynek nincs más czélja mint egy 

kisebb részét a helybeli közönségnek néha hiányos és gyenge zeneelőadásokkal mulattatni (E 

reflexion nagyon is ki ri az elfogultság) [Ürmössy megjegyzése]. Az elkerülhetetlenül 

szükségesség vált legnagyobb gazdálkodás tekintetéböl már 1856-ban megszüntettem minden 

nyilvános zeneelőadást, mivel ezek szinte soha sem hajtottak pénzbeli jövedelmet. Ezek 

helyett behoztam az évenkénti nyilvános vizsgákat, mert ezek semmi költséget sem okoztak, 

az illető szülőknek pedig alkalom nyilt a tanitványok szorgalmával és haladásával bemutatott 

lajstromokbol és elöadásaik meghallgatása által, maguknak meggyözödést szerezni.” 
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 [Ürmössy kivonata következik] Ezután személy [személyzeti] kérdésre tér át, hogy egy 

egylet jövöje buzgo tisztviselöktöl s választmánytol függ. Az eddigi tisztikar hivatalban 

maradását helyesli, valamint a választmány több tagjával is elégedett, név szerint is 

megnevezve őket. Felemlíti, hogy az ötvenes évektöl kezdve az igazgatoi állást ő ingyen viselé, 

mivel a jövedelem alig volt elégséges a két zenetanár és a szolga fizetésére. Szól egy s más 

kisebb behozott iskolai reformjárol, majd meg igy folytatja: 

 [Ruzitska szövege következik] „Lelkiösmeretem szerint ajánlom, választassék meg 

Göcs Ede úr – volt szinházi karmester – igazgato és helyettes tanárnak, naponta 1 orával havi 

13 forint honorarium mellett. Emellett meg volna tartandó az eddig magát kitünöen 

érdemesitett Kuna Antal úr, mint 1ső rendes hegedű tanár naponta 2 tanórával és havi 26 f. 

honorariummal, – továbbá egy második rendes tanár naponta 1 orával és havi 13 f. 

honorariummal. Utobbi állomásra sok tekintetben Wattervlied Ágoston urat ajálhatom. 

Hogy ugyanazon tanár három egymásután következő orát végezzen, tapasztalatból egyáltalán 

nem javasolhatom. 

 Ha fennebbi ajánlatom nem találna viszhangra, akkor egy másik formulát ajánlok: 

választassék meg Kuna Antal úr igazgatonak és helyettes tanárnak napontai 2 orával és a 

fentebbi honorariummal. E mellett egy rendes tanár napontai 2 orával, vagy mi még jobb 

lenne, két rendes tanár mindenik 1 orával. Wattervlied úr és probára Boér Lajos úr, kit 

eleinte az igazgatónak kéne bevezetnie.”«196 

 A búcsúzó direktor hangsúlyozta: a Conservatorium működésének csak 

tanintézetként, eredeti rendeltetéséhez híven van perspektívája, s Kolozsvár városának 

szubvenciója is kizárólag az oktatási intézetet illeti. Ennek megfelelően érintette az iskola 

közelmúltjának eseményeit (vizsga-hangversenyek, oktatási reformok) és a 

személyzetben óhatatlanul bekövetkező változásokat. (Elgondolkodtató a tapasztalt 

„hangtanítónak” a pedagógusi professzió gyakorlatával némileg ellenkező megállapítása, 

mely szerint egy tanárnak megerőltető három egymást követő órát tartani…) Az igazgató 

személyes preferenciáin túlmutat a Conservatorium jövőbeni zavartalan tevékenységét, 

                                                 
196 Idézi Ürmössy, 1892, 96-97. o. 
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tanárainak eredményes munkáját biztosító javaslata, melynek azonban nem adott teret az 

intézet választmánya.  

 Ruzitska György az 1869. év végén hunyt el. Az iskola addigra kialakult belső 

stabilitását jelzi, hogy az igazgató halála nem befolyásolta döntően a Conservatorium 

oktatómunkáját, az 1870-től is a korábban általa megszabott keretek között folyt tovább, 

mondhatni zavartalanul. Stöger Béla énektanárt jelölve ki az intézet vezetésére, 

Ruzitskának a választmányhoz felterjesztett javaslatait a Conservatorium közössége 

utólag sem fogadta el. 

 Ehelyett a Házi Zenekörrel régóta tervezett – és ekkora már mindkét intézet 

számára előnyös – fúzió irányába történtek meg az első lépések. A városi hatóság az 

iskola vagyonának197 leltározására bizottságot küldött, melynek tagjai között mindkét 

kolozsvári zenei egyesület képviseltette magát. A küldöttek között volt a Házi Zenekör 

jegyzője, Hintz György, aki később elnöke lett a Conservatoriumnak. Hintz az intézet 70 

éves évfordulóján nem nyilatkozott túl hízelgően Ruzitskáról (szerk. Magyaróssy, 1889. 

4. o.). Az iskola vagyonát átvevő bizottság tagjaként azonban nem róhatott fel semmit a 

megboldogult igazgatónak, akinek kéziratos pedagógiai munkáin kívül a Conservatorium 

teljes korábbi kottatára és hangszereinek egy része még hosszú évtizedek múlva is az 

intézet tulajdonában maradt.198  

 Kézenfekvő feltevés, hogy a Ruzitska György nevéhez kapcsolható, gyakorlatilag 

1836 óta tartó korszak lezárultával újabb fordulóponthoz érkezett a Conservatorium 

története. Azonban a történelmi változások és anyagi hiányosságok ellenére az igazgató 

személyének állandósága és az intézet évtizedes oktatási jelenléte révén 1869 végére a 

zeneiskola öntudatlanul is stabil intézményévé vált a kolozsvári kulturális és nevelő 

életnek. A Conservatorium megkezdett tevékenységét személyi feltétek már nem 

befolyásolhatták döntően, s a következő évtizedben, a kiegyezés kedvezőbb politikai-

kulturális légkörében a kolozsvári tanintézmény már kizárólag a fennmaradásáért vívott 

küzdelmet, történetét a lassú szakmai fejlődés és az intézményesülés távlatai alakították. 

                                                 
197 1838-tól az igazgató a Conservatorium teljes zenei felszereléséért felelt (kottatár, hangszerek, 
kiegészítők), emellett 1856-tól, jegyző híján az egyéb adminisztrációs feladatokat is ő látta el, 
gyakorlatilag ő gondozta tehát a Conservatorium teljes tárgyi vagyonát. 
198 A Conservatorium hangszereinek egy részét (19. század eleji-közepi fa- és rézfúvós hangszerek) 1941-
ben még kiállították. (Erdélyi zene-és színművészeti kiállítás, katalógus, 1941, 11-12. o.) 
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Ebben az időszakban nem volt Ruzitskához szakmai és emberi kvalitásaiban hasonló 

igazgatója az intézetnek.   

 1880 októberében foglalta el az addigra államilag támogatott kolozsvári 

Conservatorium szakmai vezetőjének tisztségét az iskolateremtő, a tanintézet képzési 

keretét a főváros és Magyarország zenepedagógiai intézményrendszeréhez kapcsoló 

Farkas Ödön.  
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4.3. Ruzitska György, a Muzsikai Conservatorium igazgatója 
 

Ruzitska György199 (1876. február 10., Bécs – 1869. december 2., Kolozsvár) a 

reformkori Kolozsvár zenei életének egyik kulcsfigurája volt. Hosszú élete, több 

évtizedes pályája során a cseh felmenőkkel rendelkező, Bécsben nevelkedett muzsikus 

majdnem hatvan évet egy erdélyi városban és annak vonzáskörében töltött. Munkássága 

szorosan összefonódott a kolozsvári Muzsikai Conservatorium történetével, hiszen 

1835-től a szabadságharcot követő néhány évnyi kényszerű szünetet nem számítva 

1869-ig, haláláig volt az intézet igazgatója és tanára. Személyében a 18. század végének 

– 19. század elejének tipikus, sokoldalú művésze a modern, szakképzett muzsikus és 

pedagógus alakjával ötvöződött. Ruzitska pályáját az egyenletes fejlődés, elismert 

kompozíciók sora,200 és nem utolsó sorban több mint hat évtizednyi felelősségteljes 

gyakorló pedagógusi munka fémjelezte. Társadalmi kötelességérzetét és nevelői 

koncepcióját híven tükrözte a kolozsvári zeneiskolában hosszú ideig vállalt igazgatói és 

tanári szerepe. 

Ruzitska György portréját saját, töredékes „önéletleírása” mellett201 rövidebb 

tanulmányokban és egyéb, Kolozsvár zenei életét feltáró írásaiban eddig Lakatos István 

zenetörténész igyekezett a legalaposabban ábrázolni, elsősorban zeneszerzői 

tevékenységére és a Ruzitska-család muzsikusi pályán működő tagjaira koncentrálva. 

Fancsali János a zeneszerző kottatárának rekonstrukcióját és műveinek jegyzékét adta 

közre Erdély zenetörténetéhez kapcsolódó, forrásadatokat közlő írásaiban (Fancsali, 

                                                 
199 Családnevét az évek során maga is többféleképpen jegyezte (Ružicžka, Ružitska, Ruziczka), akárcsak 
keresztnevét (Georgio, Georg). 1836-tól következetesen a Ruzitska formát használja, gyakran a G. 
Ruzitska, majd a szabadságharcot követően keresztnevét is szinte kivétel nélkül a magyaros, Ruzitska 
György formában – ez utóbbit vettem át.  
200 Ehelyütt a teljes korpusz felsorolására természetesen csupán jelzésértékűen vállalkozhatunk. Ruzitska 
zeneszerzői életműve a késő-klasszikus, kora-romantikus repertoár között helyezkedik el, néhány műve a 
zenei bidermeiert képviseli. A kamara- és zenekari kompozíciók mellett legnagyobb arányban a katolikus 
egyház ceremoniális rendjébe illeszthető (hangszeres, vokális és vokál-szimfonikus) alkotások regens 
chori szerzője azonban nem skatulyázható csupán ebbe a szerepkörbe. Az évszázados európai liturgikus 
hagyományokat folytató, valamint a bécsi klasszicizmusban gyökerező biedermeier kompozíciók sorát 
tovább árnyalja Ruzitska egyetlen színpadi műve, Alonso oder die Wege des Verhaegnisses című operája, 
a Theodor Körner Zrínyi című drámájához készült Magyar nyitány, valamint a szabadságharc apropóján, 
Petőfi Sándor Nemzeti dal című versének szövegére keletkezett Magyar dal című alkotás. 
201 Lakatos István (1940, közr.): Egy erdélyi muzsikus vallomásai. Ruzitska György emlékezései 1856 
évből, Minerva kiadása, Kolozsvár. A német nyelvű memoár nyersfordítását a zeneszerző unokája, 
Ruzitska Béla végezte, a szöveget Lakatos István gondozta, látta el bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel 
és adta közre. Az eredeti kézirat nem kutatható. 
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2014, 104-173. o.). A zeneszerző egyetlen operájáról írt rövid tanulmányában Németh 

G. István 2002-ben utalat arra, hogy összeállította a zeneszerző műveinek jegyzékét (a 

Németh, 2002, 279. o. hivatkozott lista azóta még nem jelent meg nyomtatásban). 

Tuduka Oszkár közíró is jelezte Ruzitska György zeneszerző és zenepedagógus pályája 

című kéziratának meglétét (szerk. Dávid, 2010). Potyó István doktori dolgozatában 

tárgyalta Ruzitska egyházzenei műveit, különös tekintettel a misékre,202 és ugyanő 

szerkesztette és adta közre a zeneszerző összes orgonaművét (Potyó 2012, ill. szerk. 

Potyó, 2015).  

A cseh származású muzsikus hatékony pedagógusi, intézményvezetői valamint 

kultúraszervező munkásságáról azonban eddig részletes leírás nem született.  

A továbbiakban Ruzitska György a kolozsvári Muzsikai Conservatorium 

újjáalakításában nélkülözhetetlen vezetői szerepéhez, valamint módszeres oktatói 

munkájához kapcsolunk új forrásokat. Az igazgató-tanár nyomtatott és kéziratos 

pedagógiai művei és ezekhez fűzött megjegyzései, kiegészítései, a Ruzitska-hagyatékban 

fellelhető magyar és német nyelvű levelek valamint a Conservatorium irataiban és a 

korabeli sajtóban megjelent szövegek gazdagítják és árnyalják a kolozsvári muzsikus 

sokirányú zenei tevékenységeiből kibontakozó portrét. 

 
4.3.1. Pályakép: Bécs–Szilágynagyfalu–Kolozsvár 

 

A 19. század elejének muzsikus-képét még a sokszínűség jellemezte. A korszak 

egyik társadalmi-kulturális vívmánya volt, hogy a művészet mintegy polgárjogot nyert. 

A „zseni-kultusszal” párhuzamosan a szakma megszilárdulása, polgári foglalkozásként 

való elfogadása az egyre magasabb szintű (intézményes) szakképzés és a szociális 

változásokkal együtt alakuló hivatás pozitív közösségi megítélésében is megnyilvánult. 

Ruzitska képzésének főbb állomásai megegyeztek a korszak sok átlagos európai 

művészével. Szülővárosa, Bécs, „a legnagyobb cseh város” a korszakban egyik 

főállomása volt a bohémiai muzsikusok egyre keletebbre tartó vándorlásának. 

Magyarországon a zenei élet újjászervezésének részeként értelmezhető az az általános, 

                                                 
202 Potyó István-Béla (2012): Creatia de mise romano-catolice a compozitorilor Transilvaneni, secolele 
18-19. (Erdélyi szerzők római katolikus miséi, 18-19. század). Doktori disszertáció, kézirat, Gheorghe 
Dima Zeneakadémia, Kolozsvár. 
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Európában a 18. században jellemző tendencia, melynek során a muzsikusok (zenei) 

centrumokból a perifériák felé orientálódtak. Ebben a periódusban a zenészek utazásai 

révén a nemzeti stílusok nemzetközi forgalma és a repertoár cseréje hirtelen nagyobb 

volumenűvé, a zenei kapcsolatok és kölcsönhatások pedig intenzívebbé váltak. (Farkas, 

2001. 3. o.) Erdélyben ez a folyamat a sajátos, részben elmaradott társadalmi-gazdasági 

viszonyok miatt lényegesen kitolódott, egészen a 19. század közepéig. A hazai 

művészeti viszonyok felzárkózásában fontos szerepet játszott annak az intézményes 

rendszernek a körvonalazódása, mely az európai modellt azonnal leképezve, polgári 

keretet biztosított a zene művelésének és oktatásának (v. ö. Németh-Pukánszky, 2004. 

440. o.).  

Az általános kelet-európai zenészképzés jellemző állomása Ruzitska pályáján is 

nyomon követhetők. A családi indíttatás meghatározó volt: a kis Georg igen korán zenei 

környezetbe került, hiszen édesapja és bátyjai is hivatásos muzsikusok voltak.203 

Gimnáziumi tanulmányait Bécsben végezte, arról azonban nincs adatunk, hogy 

növendéke volt-e valamelyik zenei iskolának, részt vett-e intézményes zenei oktatásban. 

(Ne feledjük, a Gesellschaft der Musikfreunde 1812-es alapításáig Bécsben nem 

működött állandó, nyilvános zeneiskola!) Visszaemlékezései szerint Ruzitska nyolc éves 

korától tanult énekelni és természetesen közreműködött templomi kóristaként, majd 

elsajátította különböző hangszerek (zongora, orgona, hegedű) kezelését. Emlékiratában 

utólag tudatosan szemlélte tanárai pedagógiai módszereit, megállapításai saját későbbi 

tanítási rendszerét is jellemezhették. Második zongoratanárát, az Erdélyben is igen 

népszerű színpadi zeneszerzőt, Wenzel Müllert így jellemezte: »Müllernek mélyek és 

alaposak voltak az ismeretei úgy az elméleti, mint a gyakorlati zenében, de bizonyára 

nem volt nála szárazabb és ridegebb zenetanító. Tanítás közben ritkán lehetett tőle mást 

hallani, mint azt, hogy „még egyszer” vagy „jól van, tovább.”« (Lakatos, 1940. 14. o.) 

Hangszeres képzése során Ruzitska legnagyobb fontosságot utólag az 

orgonálásnak és az ehhez kapcsolódó területeknek tulajdonított. Nem csodálkozhatunk, 

hiszen a bécsi Piarista templom liturgiáin működhetett közre abban az időben, amikor 

Joseph Haydn, Franz Krommer és Joseph Preindl személyes vezetésével folytak a zenés 

                                                 
203 György apja, Wentzel Ruzitska senior angolkürtös volt Bécsben, és bátyjai is mind muzsikáltak: Carl 
műkedvelőként hegedült egy ideig, míg Franz Bukarest után Jászvásáron, Wentzel junior pedig 
Bukarestben működött, mint zenetanító. 
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misék.204 Templomi szolgálatainak természetes folyománya volt, hogy számozott 

basszust tanult – amint maga is megjegyezte: képzése inkább gyakorlati, mint elméleti 

volt. A generálbasszus alapelveinek elsajátítását követően került sor a zeneszerzéstan 

órákra. Josef Gelinek vezetésével vasárnap délelőttönként, egy kávéházban jobbára 

ellenpont-feladatok elvégzéséből álltak ezek az alkalmak – az óra jutalma a fiatal 

Georgnak és tanulótársának is egy-egy feketekávé volt. 

Az osztrák főváros gazdagkulturális élete a pályakezdő muzsikus számára 

színházi- és kamarazenei művek, valamint jeles muzsikus-egyéniségek megismerését és 

szakmai-baráti kapcsolatokat tett lehetővé. Orgonistaként az egyházi zenei szolgálatot is 

lelkiismeretesen, magas szinten látta el Ruzitska, de állandó alkalmazásba nem került. A 

a sokoldalú fiatal művész 1810 tavaszán hirtelen elhatározásból, alkalmi munkáit és 

bölcsészkari felsőfokú tanulmányait hátrahagyva követte testvérei, Wentzel és Franz 

példáját – már egy éve mindketten Bukarestben, Ypsilanti herceg zenekarában 

muzsikáltak –, és elszegődött Bánffy János egyik birtokára, Nagyfalura, a báró nevelt 

leányai, gróf Nemes Károly gyermekei mellé zenetanítónak. 

Ruzitska látszólag perifériára került, azonban még hosszú ideig különböző 

csatornákon kapcsolatban maradt zenei centrumokkal, szülővárosa mellett Pest-Budával 

és Kolozsvárral is. Visszaemlékezése szerint a falusi magányt majdnem évente 

kolozsvári és bécsi látogatásokkal szakította meg az arisztokrata család és kísérete. Az 

ebben az időszakban komponált műveit is Pesten és Bécsben adatta ki a fiatal 

zeneszerző. A viszonylagos elszigeteltség azonban nem volt ellenére Ruzitskának, idejét 

ésszerűen beosztva a Nagyfalun töltött éveket saját képzésére is kihasználta. 

Tökéletesítette zongoratudását, komponált, és 1814-ben egy új hangszer, a cselló 

kezelését is elsajátította. „El sem képzelhető, mily sokat tanulhat egy fiatal ember, ha 

tehetsége, ideje, alkalma és feltett erős akarata van.” – fűzte hozzá 

Visszaemlékezéseiben a Nagyfalun töltött periódus eredményeihez. (Lakatos, 1940. 32. 

o.) A polgári körökben járatos zenetanár itt az arisztokrata életformával is 

megismerkedett: díszebédeken, lovas vadászatokon vett részt, emellett nyelveket 

sajátított el (magyart és franciát). Használhatta a könyv- és kottatárat, utóbbit a javaslatai 

                                                 
204 Nem kételkedhetünk a memoáríró hitelességében, amikor Joseph Haydn-ra emlékezve a zeneszerzőhöz 
kapcsolódó személyes élményei között egy közös produkció kapcsán a mesternek a fiatal orgonistát 
elismerő, vállveregető gesztusáról ír. 
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szerint bővítették is alkalmazói. A rendszeresség és a helyes időbeosztás – „pontosan 

kidolgozott napirendet készítettem magamnak” (Lakatos, i.m.) – már a későbbi precíz 

muzsikus és tervszerűen fejlesztő zeneiskolai igazgató alakját vetíti előre. 

Ruzitskát Bánffy János házánál a növendékek és a bárói házaspár egyaránt 

őszintén megbecsülték. Kilenc év múltán, 1819-ben, mikor már mindkét tanítványa 

férjhez ment, a zongoratanár beköltözött Kolozsvárra. Az év végén kötött házasságot 

Fuchs Antóniával, frigyükből két fiú, Adalbert és Eduard született (később a magyarított 

Béla és Ede nevet használták). 

 A zeneszerzőről szóló rövid biográfiák szerzője, Lakatos István megállapítása 

szerint 1819-től, a Muzsikai Egyesület alapításának évétől Ruzitska György már 

Kolozsváron élt, és megbecsült muzsikus hírében állt. (Lakatos, 1939. 345. o., Uő. 1940, 

7. o.) Tény, hogy az 1820-as években házat vásárolt a Belső-Magyar utcában, de lakása 

még 1869-ben is csak szerény földszintes, kéthelyiséges épület volt. (Gaal, 1995. 48. o.). 

A városba való beköltözése, családalapítása után Ruzitska nevét évekig hiába keressük a 

conservatoriumi tanárok, tagok névsorában, vagy a helyi sajtó zenés híradásaiban.205 

Lakatos István szerint ebben az időben is zenetanítással foglalkozott, emellett a helyi 

zenei megnyilvánulások (muzsikális akadémiák, Nemzeti Színház-beli előadások, 

operák) résztvevője, valószínűleg karmestere. (Lakatos, 1939. uo.) Déryné is említi, mint 

a zenetanárt, aki az operaelőadásokra civilekből verbuvált zenekart vezetőjét (Ferenczy, 

1897. 304. o).206 

Csupán a zenei intézet újraszervezésekor bukkan fel a Muzsikai Egyesület 

jegyzőkönyveiben Ruzitska György neve, akit közvetett források szerint már 1830-ban 

szakmai vezetővé, zenei igazgatónak választottak. Elismerését és a városban őt ekkor 

övező általános tiszteletet jelzi, hogy tagtársai 1832 őszén ismét jelölték a muzsikai 

direktor tisztségére, de ez csak később valósulhatott meg. Az addigra megosztott és 

kettévált zenetársaság újbóli összeforrásának egyik feltétele éppen Ruzitska zenei 

                                                 
205 Ebből a periódusból, más források híján, a Ruzitska-művek datálásai szolgálhatnak fogódzóval – és 
ezek árnyalják Lakatos adatait. A zeneszerző1820-as kompozícióin ugyanis még a Nagyfalu, 1821-es 
művein a Karácsonyfalva helymegjelölés szerepel – bár lehetséges, hogy csak rövid ideig tartózkodott volt 
tanítványai birtokain. Kéziratain 1824-től már kizárólag a Clausenbourg, KLásd, Kolozsvár megjelöléssel 
találkozunk. 
206 Ruzitska teátrumi affinitását az 1820-as évek második felében zeneszerzői termése: egyetlen 
operájának kolozsvári bemutatója, valamint a feltehetően Thedodor Körner Zrínyi című drámájához 
komponált nyitány is bizonyítják. 
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vezetése volt. Miután erre sor került 1835-ben, a nevével fémjelzett hosszú, 1869-ig 

tartó időszak alatt új korszak vette kezdetét az intézmény történetében. 

 
4.3.2. A kolozsvári Muzsikai Conservatorium szakmai vezetője  

 

Ruzitska György személyében külföldön képzett, tapasztalt és nem utolsó sorban 

sokoldalúan tehetséges zenész került a kolozsvári Muzsikai Conservatorium élére, 

akiben kortársai – szakmai kvalitásai, jó szervezőkészsége révén – méltán láthatták a 

sikeres fennmaradás és fejlődés garanciáját. Az új igazgató felismerte, hogy az addigi 

intézményvezetési gyakorlattal ellentétben, rendszer és modellek hiányában a hosszú 

távú tervezés nem megvalósítható. S bár az intézményes zeneoktatás terén személyes 

tapasztalatokkal nem rendelkezett, igazgatói munkáját úgy kezdte el, hogy közzétette 

tanítási tervezetét, szilárd, évekig használható alapot adva a muzsikai oktatásnak és 

irányt mutatva a Conservatorium többi oktatójának is. Az oskolák dolgainak jobb 

móddali organizatiójára nézve/A musikai Egyesület organisationis Planuma című 

szabály-tervezetében újra meghatározta a zeneiskolai oktatás módját, kereteit, 

részletesen kitérve az iskolai év beosztására, a vizsgák számára, a növendékekkel való 

bánásmódra és a tanárok kötelességeire. Tervezete az immár újraalakult Muzsikai 

Conservatorium alapszabályaival együtt 1837. első napjától lépett életbe, és általánosan 

még évtizedekig érvényben maradt. 

A kolozsvári zenei intézet direktoraként Ruzitska az oktatás koordinálása mellett 

egyre szélesebb munkakörrel rendelkezett: a napi ügyek mellett felelt a rendfenntartásért 

a próbák és az előadások alkalmával, a közreműködő tagokat ő osztotta be a kórusba és 

a zenekarba, vállalta az előadandó darabok megválasztását és műsorba való rendezését. 

A Muzsikai Conservatorium és annak tagjai rendszeresen szerepeltek a zenés színházi 

előadásokon – a koprodukciók alkalmával nem csak a megfelelően (át)hangszerelt zenei 

letétek kiírásáért, hanem a hangászkar összetételéért, a Conservatorium kiadott 

hangszereiért és hangjegyeiért is Ruzitska felelt. A hangversenyek teljes lebonyolítása 

mellett még kotta- és hangszertáros is volt.207  

                                                 
207 Az intézetben adminisztratív feladatot az igazgató és a jegyző látott le: előbbi a Conservatorium zenei 
felszereléséért (kották, hangszerek, kiegészítők stb.), utóbbi az intézmény irattáráért felelt.  
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Az intézet 1837-1847 közötti, igen sikeres periódusában, vélhetően Ruzitska 

György kezdeményezése folytán, az igazgatói hivatalhoz pénzbeli juttatás208 és évi egy 

hangverseny bevétele is járult – addig a zenei vezető, akárcsak az elnök, ingyen látta el 

feladatát. A Muzsikai Conservatorium az ún. munkáló tagjait – akik csak muzsikálásból 

(tanításból) tartották fenn magukat – időről-időre bizonyos juttatással támogatott. 

Ruzitska több éven keresztül nem élt a lehetőséggel, hogy igényt tartson az intézet 

testülete által felajánlott koncert-bevételre.209 

Igazgatósága alatt a Muzsikai Conservatorium tevékenységében egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetett az oktatásra. Helyesen ismerte fel, hogy a gyakran változó, az 

intézetben alkalmazott, csoportos képzésre megfelelő pedagógiai gyakorlattal alig, vagy 

egyáltalán nem rendelkező tanerők eredményes működésének záloga egy összefogó, 

alkalmas tanrend. Kollégáit ő maga látta el utasításokkal, és minden tőle telhetőt 

megtett, hogy megfelelő személyeket alkalmazzon – Kuna Antal szerződtetésének 

érdekében például hónapokig munkálkodott 1837-ben.210  

Hogy a tanítás felügyeletén túlmenően tényleges oktatói feladatot mely évben és 

milyen formában látott el a Conservatoriumban, arra vonatkozóan egyelőre kevés adattal 

rendelkezünk. Az intézet hivatalos éves jelentésein kizárólag igazgatóként és helyettes 

(vagyis betanító) tanárként szerepelt az alkalmazott zenetanárok mellett. A 

Conservatorium virágzó korszakában feltételezhetően csak alkalomszerűen tanított, és 

speciális esetekben vállalt föl egy-egy osztályt (mint pl. 1843-ban a „magány-

énekesnők”, vagyis szólisták képzését). 1860-tól a növendéki listákon néhány csellista 

növendék neve mellé az „igazgató tanítja” megjegyzés került. Noha a kolozsvári zenei 

intézetben évekig vállalt vezető pozíciót, Ruzitska György mégis fontosnak tartotta, 

hogy emellett a város nagyobb múltú iskolái, a Református Kollégium, majd 1851-től a 

Római Katolikus Királyi Líceum állandó tanára lehessen. 

A művésztanár valószínűleg gazdasági megfontolásból, az intézet anyagi 

helyzetének ismeretében nem vállalt rendszeres státuszt a Conservatorium tanári 

karában, azonban minden más módon eredményesen bizonyította a zeneiskola iránti 

                                                 
208 Az igazgató pénzbeli járandósága ugyanannyi volt, mint az alkalmazott tanároké. 
209 A Muzsikai Conservatorium választmánya a színházi gyakorlatban népszerű, a tagok bérezését 
kiegészítő ún. jutalomjáték lehetőségét kínálta fel az igazgatónak. 
210 Jegyzőkönyv/1837/36-37. o. 
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elkötelezettségét. Ruzitska pedagógiai műveinek nagy része ugyanis szorosan 

kapcsolódott a Conservatorium oktatási rendszeréhez. 

 
4.3.3. Ruzitska György pedagógiája 

 

Ruzitska tanári portréjának, nevelő attitűdjének rekonstruálására teszünk 

kísérletet a következőkben. A muzsikus teljes életútján meghatározó jelentőséggel bírt a 

zeneoktatás, legyen szó saját gyermekeiről, magántanítványokról, iskolai csoportokról, 

vagy egy város közönségének esztétikai neveléséről.  

Pályakezdőként, templomi és zenés-színházi közreműködései mellett már az 

1800-as évek elejétől magánórákat is tartott. Visszaemlékezéseiben első növendékeiként 

zongoratanítványokat említ, később kíséretet – gyakorlatilag énekesek korrepetíciója – is 

vállalt. (közr. Lakatos, 1939. 19., és 22-23. o.) A Bánffy családnál való alkalmazását 

követően, az 1820-as évek derekától – konkrét források híján – feltételezhető, hogy 

Kolozsváron is főként zenetanárként működött. Tananyagként valószínűleg az általa 

ismert és használt szerzők megfelelően alkalmazható pedagógiai műveit alkalmazta, 

emellett rövidebb lélegzetű, saját kompozíciókkal ösztönözte tanítványait. Életművében 

az 1840-es évek elejétől, a kolozsvári Conservatorium irányításának átvételét követően 

jelentek meg hangsúlyozottan az oktatási célú, zeneelméleti ismereteket és speciális 

gyakorlatokat egyaránt tartalmazó, átfogó munkák. Ruzitska nem tartotta magát a 

neveléstudomány teoretikusának, azonban igazgatóként az intézetben zajló tanítás 

tartalmi és módszertani rendjéért egyaránt felelt – ismerte és átlátta tehát a szervezett, 

intézményi oktatás feltételeit és lehetőségeit. A nagyobb létszámú osztályok, akárcsak az 

intézményes keret vagy a változó hangszer-preferenciák is újoktatási segédanyagok 

összeállítását tették szükségessé. 

Ruzitska törekvései természetesen nem egyedülállóak a korszak vagy a régió 

zenepedagógiai irodalmában. E rövid, csupán címszavas áttekintésben példaként egy 

időben igen távoli párhuzam, az 1548-ban Brassóban kiadott, a helyi humanista líceum 

számára összeállított óda-gyűjtemény, Johannes Honterus Odae cum harmoniisa 

említhető zenei tankönyvként. Honterus kimondottan pedagógiai céllal készült, latin 

szövegeket alkalmazó műve a fakszimile-kiadás szakértői, Gernot Nussbächer és Astrid 
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Philippi meglátása szerint Erdély-szerte a felekezeti iskolákban, így például a kolozsvári 

Unitárius Kollégiumban legalább egy évszázadig, a 17. század végéig használatban volt 

(vö. Hrs Nussbächer-Philippi, 1983. 53. o.). A következő időszakban már a Johannes 

Amos Comenius pedagógiai szintézise és az abban vázolt perspektívák szemléletében 

fogant eszmék meghatározók. Az intézményekben alkalmazott általános nevelési elvek 

változásával igen lassan az erdélyi és magyarországi zenei szakképzés igénye és 

eszközrendszere is formálódott. 

A 18. század végén – 19. század elején a zenészek nagy része „zenei 

polihisztorként” a muzsikának még több ágában tevékenykedett. Ne csak a komponista 

hangszeres virtuózokra, vagy a több hangszeren játszó művészekre gondoljunk, hanem 

az anyagi megfontolásból zeneszerzéssel, tanítással, másolással foglalkozó aktív 

muzsikusokra is. Bármiféle zeneművek – akár gyönyörködtető, akár tanító céllal készült 

anyagok – létrehozása, átírása még nem tartozott kizárólag a zeneszerzők hatáskörébe. 

Az oktatás során is bevált gyakorlat volt a „saját” (ált. könnyű faktúrájú, gyakran a 

növendékek igényeihez szabott), rövidebb lélegzetvételű művek bevonása. A 

kifejezetten pedagógiai céllal készült ún. „ének- vagy hangszeriskolák” terjedése a 

nyilvános zeneoktatás térhódításával együtt jelentkezett, emellett hagyománnyá vált a 

korszak kiemelkedő hangszeresei körében a saját gyűjtemények kiadása is.  

Az olasz után a francia és német zenepedagógiai szakirodalom bővülésével hazai 

változatok is napvilágot láttak. Ezeket a műveket az általános zenei ismeretek és 

alapszintű hangszerhasználat mellett a két magyar hazában is egyre inkább a hangszer 

természetéhez igazodó módszerek bevonása, és fokozatosan emelkedő szintű technikai 

követelmények jellemezték. Kiváló példa Rigler Ferenc Pál 1798-ban, Budán kiadott 

tananyaga (Anleitung zum Gesange und dem Klaviere, oder die Orgel zu spielen: nebst 

den ersten Gruenden zur Komposition), amely az ének, zongora, orgona, sőt a 

zeneszerzés alapelveit is rögzítette.Az első nyomtatott, magyar nyelvű tananyag, Gáti 

István mérnök és pianista 1802-es zongoraiskolája (A kótából való klavirozás 

mestersége, melyet készített az abban gyönyörködők kedvéért) azonban még csak 

általános zenei ismereteket közvetített.211 A specializáció jegyében később a 

hangszeriskolák mellett zeneszerzéstani munkák is napvilágot láttak: Dobray József 

                                                 
211 A téma összefoglalására lásd Veszprémi, 1976, valamint Tari-Sz. Farkas 2005. 
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1832-ben, Debrecenben jegyezte le Muzsikai esméretek és oktatások a Compositio 

Theoriájára nézve című elméleti művét, Bartay Endre 1834-ben Pesten adott ki hasonló 

útmutatót (Magyar Apollo avagy útmutatás a’ General-bass’ játszásának a’ harmonia 

ösmeretére ‘s a’ hangszerzéshez vezető alapos rendszabásnak megtanulására) (Dobszay 

L., 1998, 323. o.). 

 A nyomtatásban megjelent, széles közönség számára hozzáférhető pedagógiai 

munkák általános használata, tanulmányozása mellett Magyarországon és Erdélyben is 

több, jellemzően a periférián élő/alkotó zenetanár állított össze növendékei számára 

tananyagot. Az így keletkezett művek gyakran csak kéziratos formában maradtak fenn. 

A magyar és román zenetörténet-írás több Szebenben, Brassóban vagy Kolozsváron 

lejegyzett vagy litografált munkát tart számon. Martin Schneider brassói dilettáns 1803-

as kézirata még általános, több hangszerre is alkalmazható alapismereteket közölt, míg 

Philip Caudella 1823-as Zongoraiskolájának első füzete már a korszak erdélyi 

zenepedagógiai törekvéseinek méltó képviselője (László, 1980, 145. o.).212 Bár nem 

erdélyi példa, érdemes megemlíteni, hogy Wentzel Ruzitska, György testvérbátyja 

nevéhez kapcsolható az az 1819-es, bukaresti kottaanyag, amely zenei előismereteket és 

három, fortepianora alkamazott korabeli román táncot is tartalmaz (v. ö. Cosma, 1974. 

III/114-120. o.) . 

 A kolozsvári zeneiskolában az alapítás évétől a szakmai vezető hatáskörébe 

tartozott a tanítás tartalmi és módszertani rendjének felügyelete. Ennek megfelelően, 

mintegy pályamunkaként már a Muzsikai Egyesület első igazgatója, Polz Antal is 

összeállított egy német nyelvű énekiskolai tananyagot intézete számára Elementar Buch 

für die Siengkunst zum Lernen címmel. Utódja, Ruzitska György pedagógiai művei, 

különös tekintettel nyomtatásban is megjelent énekiskoláira, nem csupán az intézetben 

tanuló növendékek képzését segítették, hanem a szélesebb közönség számára a 

Conservatoriumban folyó oktatási tevékenység kézzelfogható megnyilvánulásaiként is 

értelmezhetők. 

 
 
 
 

                                                 
212 Az erdélyi szász zenekultúra fejlődése, pedagógiai eredményeire lásd Teutsch, 1993. 
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4.3.3.1. Elmélet (oktatási segédanyagok)  
 

Ruzitska György emlékiratában több általa is ismert, tanulmányozott oktatási 

anyagot is említ, melyek között ének- és zongoragyakorlatok és elméleti művek 

(zeneszerzéstan és ellenponttan) is találhatók.213 Bár könyvtárának jegyzékében nem 

szerepel zeneoktatási metódus, csupán néhány etüd vagy néhány könnyebb faktúrájú 

szerzemény214, intézménye, a Muzsikai Conservatorium kottatára már 1819-től 

szisztematikusan bővült a korszak irányadó metodikáival, például a rangidős párizsi 

Conservatoire tananyagával is.215  

Mindezek ismeretében a kolozsvári tanárt pedagógiai művek írására nem 

kimondottan a hiánypótlás – hiszen elismert művészek és pedagógusok szerzeményeit 

használta, és részleteikben, vagy egészében le is másolhatta –, inkább a helyi igények 

kielégítése és egyéni koncepcióinak megfogalmazása ösztönözhette. Ruzitska teljes 

pedagógiai korpusza mindeddig nem képezte önálló kutatás tárgyát. Eddigi 

eredményeink alapján azonban előrebocsátható a kijelentés, hogy – bár tudatosan nem 

törekedett átfogó pedagógiai rendszer kidolgozására – egyetlen, a 19. század közepén 

Erdélyben működő zenetanár hagyatéka sem olyan sokrétű, mint az övé. 

A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia könyvtárában, valamint a helyi 

Akadémiai Könyvtár osztályozatlan zenei anyagai között található néhány Ruzitska 

kézírásával lejegyzett pedagógiai mű vagy műrészlet. Ennél jóval gazdagabb azonban az 

a gyűjtemény, mely a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban 1911 óta őrzi 

Ruzitska György kéziratait. Az életmű szisztematikus feldolgozásának hiányában a 

kimondottan pedagógiai célú kompozíciók mellett a teljes, 51 tételű hagyaték 

vizsgálatára volt szükség. Az öt csomagba elosztott oktatási segédanyagok között 

                                                 
213 A Ruzitska által említett szerzők és műveik: Johann Sebastian Bach (Das Wohltemperierte Klavier I., 
1722), Johann Joseph Fux (Gradus ad Parnassum, 1725), Daniel Gottlob Türk (vsz. Kurze Anweisung 
zum Generalbassspielen, 1791), Johann Philipp Kirnberger (Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, 
1774). Ezek mellett hivatkozik még zongora- és belcanto pedagógiai művek népszerű szerzőire, ú. m.: 
Muzio Clementi, Johann Baptist Cramer, Johann Nepomuk Hummel, Prinz Louis Ferdinand, Jan Ladislav 
Dusík, Niccolo Jomelli, Leonardo Leo, vagy Benedetto Marcello. Fux kötetének Georg Ruzitska 1809-es 
szignójával ellátott példánya fennmaradt a kolozsvári Conservatorium gyűjteményében, jelenleg a 
kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia könyvtárának dokumentumértékű példánya. 
214 A növendékének szóló ajánlásával ellátott Freystaedtler gyakorlatok, akárcsak Ruzitska egyik mentora, 
Joseph Gelinek „igen könnyű” szonatinája gróf Nemes Anikó kottatárából származik (Fancsali, 2014, 129. 
o.). 
215 A Muzsikai Egyesület jelentése az 1819-es évről, Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 



120 
 

többféle (ének, hegedű, zongora és összhangzattan/számozott basszus tanítására készült) 

kézirat is szerepel. A célzottan iskolai használatra szánt művek mellett a kezdőknek: 

magántanítványainak, a Conservatorium diákjainak, vagy a Római Katolikus Királyi 

Líceum növendékeinek ajánlott alkotások, és az ún. könnyű faktúrájú szerzemények (pl. 

Quartetti facili, Duetto brillante e non difficile stb.) jelenléte végig követhető a 

zeneszerző életművében. 

Legnagyobb arányban az énekiskolai anyagok képviselik az igazgató-tanár már 

1836-os Organizatiójában kifejtett eszméit: az éneklés a mindenfajta muzsika alapvetése 

(Sófalvi, 2013., 177. o.). 

Előrebocsátjuk, hogy Ruzitska György énekiskolái nem a tulajdonképpeni 

művészi éneklés metódusai, azonban tartalmazzák a korabeli vezető hangképzési 

módszerek és tanok esszenciáját (Tallián, 2015, 185. o.).  

Ruzitska hagyatékában a többi kéziratos művével egy sorozatban szerepel a 

Kolozsváron, ifj. Tiltsch János kiadásában a helyi Református Kollégium műhelyében 

nyomtatott Énekiskola.216 (Az Énekiskola teljes anyagát lásd a 12a-q. mellékletekben) 

A könyvnyomda és a kiadó tevékenységére nem volt jellemző kották publikálása, s ne 

feledjük, a zeneszerző korábbi művei is Bécsben jelentek meg – a zenepedagógiai 

tankönyv erdélyi megjelentetése tehát mindhárom fél részéről unikális intermezzónak 

tekinthető. A tananyag korabeli elismertségét és a kolozsvári zeneiskola számára még 

évtizedekkel a megjelenése után is reprezentatív voltát jelzi, hogy Ruzitska György 

Énekiskolája helyet kapott az 1896-os, Milleniumi Kiállításra előkészített 

dokumentumok között.217 (A 19. század végére országosan elismert tanintézmény, a 

kolozsvári Conservatorium magasan képzett szakmai vezetőjét, Farkas Ödönt pedig 

talán éppen a jeles évforduló apropóján megismert munka sarkallta később korszerű 

ének-metodikájának összállítására.218) 

A belső címlap szövege szerint a művet a kolozsvári Zene-Conservatorium 

növendékei számára, négy regiszterben, két füzetbe elosztva – szoprán és alt, valamint 

tenor és basszus hangra – írta a szerző. Az Énekiskola tehát az intézet első nyomtatott, 

                                                 
216 Ruzitska György: Énekiskola, OSZK, Ms. Mus. 253. 
217 Kolozsvári Zene-Conservatorium VI., o. n. 
218 Farkas Ödön Az énekhang. Az énekhang. A hangfejlesztés és hangérlelés új rendszere címmel 1907-
ben publikált kötetéről bővebben Lásd Boros, 2016, 2. o. 
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hivatalos tananyagának tekinthető. Igényes kivitele, szakmai színvonala azonban arra 

enged következtetni, hogy nem kizárólag a Ruzitska által „hazafi intézetnek” nevezett 

kolozsvári Conservatorium énekes növendékeit volt hivatott segíteni, hanem szélesebb 

körben, feltehetően az akkor már országszerte alakuló konzervatóriumok canto-

tananyagaként, valamint a kollégiumokban, líceumokban folyó énekoktatás számára is 

példával kívánt szolgálni.  

Évszám ugyan nem szerepel a címlapon, azonban az ajánlásból 

következtethetünk a tankönyv nyomtatásának periódusára. Az Erdély kormányzójának, 

gróf Teleki Józsefnek219 dedikált Énekiskola kiadása így legkorábban 1842-re, vagy 

1843-ra tehető.220 Feltételezésünket az Énekiskola egyik kéziratos 

előzményén/változatán221 szereplő 1843-as dátum is megerősíti.  

Az Előszóban a szerző közvetlenül szól az Énekiskola célközönségéhez, 

amatőrökhöz és a hozzáértőkhöz egyaránt. »Ismét haszontalan nyomtatás, 

papirosvesztegetés! Uj énekoskola! mellyet tán éppen olly kevéssé használhatnak a’ fiatal 

énektanulók mint az eddigieket.« – „Itéljen erről az olvasó és hozzá értő. – A’ szép 

müvészethez mind inkább izlést találó honi fiatalság által érzett szükség inditotta a’ szerzőt 

olly czélszerü tanulókönyvnek magyar nyelveni kiadására, melly a’ növendék 

felfogótehetségét fokonként elővigye de igen hosszura ne terjedjen. Ha az olvasó ittott 

valamit a’ helyesirás ellen ‘s e’ mellett némelly idegen müszavakra találna, ennek okát abban 

keresse, hogy Romában és Florenczben előbb énekeltek müvészileg mint Csik-Szeredában, ‘s 

hogy az olasz müszók minden élőnyelven polgárjoggal birnak és nálunk is használhatók, míg 

a tartósabb szokás hellyettök más czélszerü kifejezéseket állitand meg […]” [Ruzitska saját 

kiemelései] (Ruzitska, é.n. 3. o.). Az Előszó szerint a „célszerű tanulókönyvnek” nem a 

szakmai újítás a szándéka, megjelentetését csupán a megfelelő, magyar nyelvű 

tananyagban levő hiátus indokolja. Szerény megfogalmazásában a szerző mégis érinti az 

                                                 
219 Gróf Teleki József, az Akadémiai Könyvtár alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia társalapítója és 
első elnöke 1842 és 1848 között töltötte be Erdély kormányzói tisztségét. 
220 Lakatos István, a Ruzitska-hagyaték első feldolgozója először 1838-ra datálta a művet (v. ö. Lakatos 
1939. 348. o., uő. 1940. 8. o.). Később ugyanő 1844-re módosította az Énekiskola megjelenésének 
dátumát. (Lakatos-Ruzitska, é.n.: Kolozsvár zenei élete 125 éven át. Kolozsvári Központi Egyetemi 
Könyvtár, MS 4743.) Lakatos 1838-as adatát vette át Fancsali János is. (Fancsali, 2014, 144. o.) 
221 Ruzitska György: Ének-tanitás a kolozsvári Muzsikai Conservatorium Ének-Oskolája számára, OSZK, 
Ms. Mus. 256. 
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Énekiskola hazai vonatkozású jelentőségét: az első nyomtatott, magyar nyelvű canto-

metódust tartja kezében „az olvasó és hozzá értő.” 

A tenor és basszus hangfekvésre megfelelő kulcsban alkalmazott Énekiskola 

vizsgált példánya a szerző sajátja lehetett, ugyanis néhol Ruzitska kézírásával 

szerepelnek benne apró kiigazítások. A mű elméleti bevezetője sűrűn utal a második 

részben található 62 gyakorlatra – valószínűleg tipográfiai oka volt, hogy nem kerültek 

egymás mellé a szöveges magyarázatok és a kottapéldák. Az Énekiskola ennek ellenére 

jól használható, átlátható, gondosan felépített tananyag, mely a párizsi metódust követve 

a gyerekek énekoktatását nem a hangkvalitások felmérésével és a hang kialakítását 

szolgáló hangképzéssel kezdi, hanem óvatos bevezetéssel a zenei alapismeretekbe és a 

hangrendszer szerepébe (Tallián, 2015, 196. o.). Elméleti része a korszak általános 

zenepedagógiai műveinek szerkezetét követi, az elméleti tudnivalókat hangmagasság, 

hangérték, metrum, tempó, dinamika és díszítések szintjén rendszerezi. Bár külön 

mutatja be a diatonikus és a kromatikus skálát, a szerző a funkcionalitás jegyében 

háromnál több előjegyzéssel már nem illeszt be gyakorlatot, a további, alterált 

hangnemek másolását a növendék feladatául tűzve ki. Ruzitska a rendes és rendkívüli 

értékfelosztásokat is tárgyalja, és az ütemezésre kétféle módszert ajánl a növendékek 

számára: pálcácskával vagy a levegőben. Utóbbihoz leírást és ábrát szolgáltat – a világos 

értelmezéshez azonban sajnálatos módon, valószínűleg hibás nyomdai értelmezés miatt 

– helytelen grafikus megjelenítés kapcsolódik. A vonalrendszer elejéről néhol hiányzó 

kulcsokon kívül azonban egyéb elírás, vagy téves értelmezés nem található a zenetanár 

pedantáriájára jellemző módon gondosan előkészített és korrektúrázott tananyagban. 

Az enciklopedikus jellegű bevezetőt követően Énekiskolájába Ruzitska nem csak 

zeneelméleti, hanem olyan korszerű technikai elemeket is bevon, melyek „mulhatatlanul 

megkivántatnak a jó énekestől.” A hangok betűjeles ejtése mellett szerepel a 

szolmizációs elnevezés, megjelennek vokalizációs gyakorlatok, megismertet a legato és 

a portamento („hanghúzás”) fogalmával és helyes előadásával, s utóbbiakhoz 

ellenpéldával is szolgál. „A’ portamento két hangnak növekedő erővel sima egybehuzása, 

mellyet hangjellel nem szoktak kifejezni. […] Disztelen a’ portamento ha a’ fel- vagy 

lehuzásban a’ közötte lévő hangok homályosan hallatnak, mert akkor a’ nyávogáshoz 

hasonló. Gyakori ‘s lassu vocalisatio [Ruzitska kiemelése] által legjobban tanultatik a’ 
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portámento. Végre még emlitendő, hogy a’ legszükségesebb és leghasznosabb gyakorlás a’ 

növekedő erőveli scála-éneklés.” (Ruzitska, é.n., 15. o.) A hangsor hegemóniája és a 

vokalíz felértékelt szerepe a korszak irányadó éneklés-elméleti és metodikai 

szakirodalmának német és francia munkáiban szerepelt (bővebben l. Tallián, 2015, 185-

201.). 

Ruzitska alapszintű ismereteket összegző pedagógiai műve színvonalas és 

világos szerkezetű, egyik fő érdemének a magyar zenei szaknyelv terminusainak 

bevezetése tulajdonítható. Az Énekiskola szövegén belül ugyan egységes a szakszavak 

használata, azonban kéziratos előzményével már nem egyezik mindenütt a műszók 

fordítása. Ez a látszólagos következetlenség a korszak muzsikával foglalkozó hazai 

kiadványainak természetes velejárója, hiszen a magyar zenei szakmai zsargonja csupán a 

19. század végére kristályosodott ki.  

Ruzitska szerepel feltételezett szerzőként egy másik nyomtatásban is megjelent 

pedagógiai mű kapcsán, Az Éneklés Mesterségével Rővid meg esmerkedés222 ugyanis 

nem jeleníti meg az auktor. A négy szólamra írt, a megfelelő kulcsban azonos 

hanganyagot felhasználó gyakorlatokat tartalmazó kiadvány címével ellentétben csupán 

alapvető zeneelméleti ismereteket közöl. A műveit oly gondosan számon tartó 

zeneszerző-pedagógus hagyatékában nincsen Az Éneklés Mesterségével… anyagának 

konkrétan megfeleltethető töredék, s a kottapéldák mellett szereplő rövid magyar nyelvű 

szövegek a Conservatorium igazgatójának szakzsargonjával csak minimális helyen 

mutatnak hasonlóságot. Mindkét kiadványra jellemző azonban a hangfajok szerinti 

csoportosítás, s a kottakép is mutat helyenként hasonlóságokat. Az egyszerű, 

hangfajonként alig két ívnyi, valóban az ismerkedést és nem a tanulást szolgáló 

nyomtatvány kiforratlan szakkifejezései és a kezdetleges zenei jelölések alapján korábbi 

az 1844-re datált, kolozsvári kiadású Énekiskolánál. Jelentőségteljes részlet viszont, 

hogy Az Éneklés Mesterségével… egy példánya Ruzitska litografált kézírásában maradt 

fenn a kolozsvári Unitárius Kollégium gyűjteményében. Esetleges kapcsolata a szerző 

ének-metódusaival további kutatást tesz szükségessé.  

                                                 
222 A mű nyomtatott, címlap nélküli példánya 2004-ben került a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia 
könyvtárába, szerző neve, posessori jelzés vagy a használatára utaló egyéb bejegyzés nem található a 
kottaanyagon.  
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A Ruzitska-hagyatékban Gesanglehre címmel egy jelzet alatt szerepel öt kötet, 

különböző felépítésű kéziratos énekiskolai anyag. A legteljesebb, elméleti és gyakorlati 

részt is tartalmazó első kötet a kolozsvári Római Katolikus Gimnáziumbeli ifjúság 

számára a zenetanár alkalmazásának évében, 1851-ben magyar és német nyelven 

lejegyzett Énektan.223 Az általános zeneelméleti és elemi összhangzattani ismeretek 

mellett technikai részletek, szövegejtési szabályok és egyéb előadási kérdések is helyet 

kapnak a kötetben. A kétnyelvű, bal oldalon magyar, jobb oldalt német szöveg mintegy 

zenei műszótárként is használható, s mivel didaktikai módszerekkel és az oktatás 

felépítésével is foglalkozik, akár tanári kézikönyvként is értelmezhető.  

Az Énektant követő, második kéziratos kötet ebben a csomagban a 

Conservatorium tenor és basszus osztálya számára 1843-ban lejegyzett Ének-tanítás,224 

melyről Ruzitska Énekiskolája kapcsán már volt szó. Egyik belső címlapja szerint 1846-

ban a kolozsvári Katolikus (piarista) Gimnázium számára előkészített tananyagként is 

szerepelt. Az Ének-tanítás felépítése, ábrái és gyakorlatai azonosak a nyomtatott 

változatéval. Jelentős különbséget csak a szerkezet képez, a kéziratban ugyanis a 

főszövegbe vannak beágyazva a példák és a szolfézsek. 

                                                 
223 Ruzitska György: Énektan a kolozsvári Római Katolikus Gimnáziumbeli ifjak számára, OSZK, Ms. 
Mus. 254., I. kötet. 
224 Ruzitska György: Ének-tanitás a kolozsvári Muzsikai Conservatorium Ének-Oskolája számára, OSZK, 
Ms. Mus. 254, II. kötet. 
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2. kép Ruzitska György: Ének-Tanítás a kolozsvári  
Muzsikai Conservatorium Ének-Oskolája számára  

(OSZK, Zeneműtár, Ms. Mus. 254) 
 

Az énekoktatási anyagok azonban nem csupán alapfokú, elméleti és praktikus 

ismereteket tartalmaznak. Egy részük többszólamú énekgyakorlat: Ruzitska saját 

invencióin kívül a korszak repertoárjában elterjedt, jórészt kortárs zeneszerzőktől 

származó rövid, egy- vagy többszólamú szolfézs. Ilyen a magyar és német 

bejegyzéseket, utasításokat is tartalmazó harmadik kötet, mely ritmikai feladatokat 

(szinkópa, alla breve) és rövid, többszólamú, hangközökre, majd hangnemekre lebontott 

gyakorlatokat összesít. A duettek-tercettek-kvartettek és a tény, hogy minden legalább 

háromszor, de néhány esetben 5-ször van leírva, iskolai használatra, vagyis közös 

énekgyakorlatokra, csoportos oktatásra utal, és akár a Bell-Lancaster módszer egyik 

gyakorlati megnyilvánulásaként is értelmezhető (a monitor-módszer alkalmazására 

később térünk ki).  
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A negyedik kötet225 címbeli megjelöléséhez híven az Énekiskola függeléke, 

egyszerű, kezdők számára írt szolfézsekkel, melyekhez majdnem minden esetben 

számozott basszusos kíséret is tartozik. Ruzitska gyakorlatai mellett egy- és kétszólamú 

Giacomo Aprile és Jean-Jaques Rousseau-kompozíciók is helyet kaptak a kéziratban. 

Mintegy folytatásként, a következő, ötödik kötetben már kizárólag idegen szerzők 

(Conradin Kreutzer és Alexander-Moritz Baumann) négyszólamú, zongorakísérettel 

ellátott miniatűrjeit másolta le a zenetanár.  

A terjedelmes anyagból,226 mely a Ruzitska-hagyaték más részeibe nehezen 

besorolható zenei kéziratokat, másolatokat foglalja magában, csak a kimondottan 

pedagógiai vonatkozásúakat tárgyaljuk. A 3. csomag tenor és basszus szólamok számára 

írt énekeket tartalmaz. A 4. basszuskíséretes szolfézs, a 6. hangképző gyakorlatok 

gyűjteménye (Gesang-übungen zur Bildung der Stimme), és címéhez méltón „oktáva 

futások” is találhatók benne. A 7. számú, bár látszólag nem oktatási segédanyag, mégis 

az invenciózus tanár jól használható eszköze lehetett, hiszen – amint azt a cím mellé 

ceruzával bejegyzett Scherz Messe elnevezés is mutatja – zenei tréfáról van szó: két 

zeneileg és latin vallásos szövegében egyaránt szabályos szólamot egy mókázó 

harmadik ellenpontoz. A 8. csomag is énekgyakorlatokat, kisformátumú, könnyen 

kézben tartható szolfézs-kottákat tartalmaz, ámbár feltehetően hiányosan (csak szoprán 

és basszus stimmek vannak a hagyatékban). A következő, 9. csomag kottaanyaga 

egyházi szövegre írt négyszólamú szoprángyakorlatokat (bejegyzése szerint egyik 

énekiskola kiegészítő feladatait) tartalmaz. Az utolsó, 15. dokumentum ebben a 

kéziratcsomóban egy nagyformátumú karton. Két oldalán a zenei hangok, kulcsok, 

valamint olvasógyakorlatok, oktávszakaszok, akkordok és zongora-akkordfelbontások 

szerepelnek. Az ének- és a zongora kollektív tanítását előkészítő, zenei alapismereteket 

tartalmazó nagyméretű pannó is a kollektív tanítás eszköze lehetett. 

 A számozott basszus- és hegedűtananyag egyazon jelzet alatt található.227 Az 

1861-es hegedűiskola német nyelven közöl alapismereteket, majd a hangközök 

sorrendjében halad, és a legfontosabb vonásnemeket is bevezeti (legato, staccato). A 

                                                 
225 Ruzitska György: Solfeggi facili für Anfaenger als 1ten Anhang zu meiner Gesangschule, OSZK, Ms. 
Mus. 254, IV. kötet 
226 Ruzitska György: Gesangschule…, OSZK, Ms. Mus. 256. 
227 Ruzitska György: Practische Violinschule, OSZK, Ms. Mus. 255. 
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tananyag, nevével összhangban (Practische Violinschule) a hangszer természetes 

felépítését követi, az ésszerű, motorikus gyakorlatokat a G-húrról indítja, és jelzi a fél- 

ill. az egész hangtávolságokat. A skálákat és hármashangzatokat csupán két oktávon 

keresztül tanítja, azonban egészen a 4. fekvésig szolgál gyakorlatokkal. A kezdeti 

monodikus, a hangközök növekvő sorrendjét követő feladatok mellé az intonáció 

fejlesztése és a harmóniai tájékozódás elősegítése végett duetteket is beiktat a szerző. A 

gyakorlatok rövid utasításai, magyarázatai német nyelvűek, a kötet végén pedig a 

díszítések és az olasz szakkifejezések magyarázatai is helyet kapnak.  

 A Hegedűiskolát megelőző és követő számozott basszus tananyag (nagyrészt 

elméleti voltánál fogva) ennél már jóval rövidebb. A generálbasszus alapelveinek 

összegzésére a „leendő mesterek és orgonisták kiképzésére” meghirdetett 

conservatoriumi képzést követő évben került sor,228 egyik előzménye pedig valószínűleg 

a szerző Bévezetés az orgona játszására című, elemi ismereteket, főként egyszerű, 

modulációs megoldásokat jelölő kézirata lehetett.229 Az 1862-ben összeállított számozott 

basszus tananyag német nyelvű zeneelméleti bevezetővel indít ugyan (hangok 

megnevezése, diatonikus skála, kromatikus skála, hangnemek, előjegyzések), de 

folytatása már magyar.230 Bár egyike Ruzitska legkésőbb lejegyzett pedagógiai 

műveinek, feltételezhető, hogy a zeneszerző első kolozsvári éveinek közeli szakma-

társa, barátja, Philipp Caudella kéziratos generálbasszus iskolája is példaként szolgált 

megírásakor (v. ö. László, 2004, 23. o.). 

 Többi pedagógiai munkájához hasonlóan a Zongoraiskola231 is alapfokú 

ismereteket ígér. Bevált használatáról s a szerző kiemelt figyelméről az előszó-

tervezetek és a többszöri utólagos szöveggondozás (időpontjai: 1864 és 1867) 
                                                 
228 [Hirdetés], 1861. szeptember 16., Kolozsvári Zene-Conservatorium I. 
229 AK, Ruzitska György: Bévezetés az orgona játszására, jelzete P/126. 
230 A Ruzitska művével való összehasonlítás végett említhető, hogy 1856-ban Kolozsváron Bothos 
Istvánnak (1832-1843 között énektanár a Református Kollégiumban) Az orgonázás mesterségének 
gyakorlati megtanulására vezető népszerű utasítás címmel orgonaiskolája jelent meg. Bothos műve 
„lúkóta”, vagyis betűjelzéssel egyszerűsített primitív írásmódot alkalmaz – célcsoportját azok a 
feltehetően zenei képzéssel nem rendelkező, kántori feladatot ellátó tanítók képezték, akik nem ismerték a 
zenei notációt (Bartha, 1936, 612. o.). Kontraszként pedig megemlíthető, hogy ugyanekkor az erdélyi 
szász kultúra fellegvárában, Nagyszebenben oktató Hermann Bönicke már valószínűleg pedagógiai 
gyakorlatában felhasználta Die Kunst des freien Orgelspiels: Practische Anleitung zur Erfindung und 
Fortführung eigner musikalischer Ideen címmel Lipcsében 1861-ben megjelent saját orgona-
improvizációs kötetét (Teutsch, 1993, 64. o.).  
231 Ruzitska György: Practische Grundlinie für den ersten unterricht im Pianoforte-spiele, OSZK, Ms. 
Mus. 257. 
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tanúskodnak. A zongoratanár fontosnak látta kiemelni, hogy 15 év sikeres használat 

után, 1860-ban tisztázta le az anyagot – zongoraoktatással azonban már jóval előtte, 

egészen fiatal korától foglalkozott. (A kottaanyagba egy régebbi, szintén kéziratos 

zongoraiskola is be van kötve, talán az első azok közül, amit Ruzitska Erdélyben 

használt.) Az előszóban fogalmazottak szerint a tananyag legfőbb célja a zongora 

pedagógiai irodalmának tanulmányozását megelőző helyes (természetes, kerek) 

kéztartás elsajátítátása és a lapról olvasás készségének megteremtése. (A korszak erdélyi 

zongora-metódusai között az 1822-ben, Nagyszebenben megjelent Caudella-féle 

litografált zongoraiskola is a szép, kerek, folyékony játékot232 foglalta bele címébe.) A 

modern, 6,5 és 7,5 oktávos hangszerre alkalmazható gyakorlatok utasításai jórészt német 

nyelvűek, de vannak benne magyar kifejezések, sőt francia szöveg is. Utólagos ujjrend-

bejegyzései alapján feltételezhető, hogy a növendékek maguk használták. A csoportos 

oktatás szellemében a Zongoraiskola sok négy-sőt hatkezest is tartalmaz (sopra-primo, 

primo, secundo). 

Ruzitska pedagógiai műveit tárgyalva fontos legalább jelzésértékűen kitérni az 

azokban fellelhető, mára a notációtörténet körébe került „magyarító” zenei 

szakkifejezésekre. A német anyanyelvű tanár általában tükörfordítást alkalmazott, vagy 

egyedi, kötetről-kötetre változó műszavakat használt. Így szerepel Ruzitskánál 

hanglajtorja és hanghágcsó (skála), grádicsonként fel- vagy levezető hangsor, benne 

természetes és műszerzett (mesterséges) félhang, érzékenyhang (vezérhang) és 

felváltó/helyreállító jegy (módosító jel), vagy a megállapítás, hogy „minden dúr 

hangnemnek egy atyafiságos/atyafias moll hangneme van” (minden dúr hangnemnek 

van egy rokon moll hangneme). A hangközöknél fordul elő a kisebbített (szűkített) és 

szerfeletti/nagyobbított (bővített), valamint lépcsőnként fel- alá haladó hangköz 

(szekund) és szökő (szekundnál nagyobb) intervallum, tökéletes consonatia és tökéletlen 

vagy változó consonantia (utóbbi a tercre és a szextre vonatkoztatva) kifejezésekkel. A 

díszítések tanításakor az orzó (előke) elnevezésen kívül kívül a német kifejezés 

tükörfordítását: előütet, utánütet vagy hosszú előütés, kurta utánütés, (előke, utóka) és a 

szabadakaratos ékítést ajánlja Ruzitska.  

                                                 
232 Caudellánál „schönes, rundes, fliessendes Spiel” (László, 2004, 23. o.). 
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Érzékletes példaként említhető a szerző egyik invenciózusabb szakzsargonja a 

crescendo és decrescendo hangsoron való stúdiumát illetően: „a szoktató gyakorlások 

során a skálákat dagadó és apadó szózattal is elő lehet adni.” Az Énektan ritmikával 

foglalkozó fejezetében található az a szentencia is, amely a gyakorlott tanár 

nélkülözhetetlenségét fogalmazza meg: „Legjobb metronómnak marad tehát mindig egy 

tapasztalt mesternek helyes tappintatérzete [lüktetés], ki a műdarab jellemét a szerkesztő 

értelmében felfogni tudja.”233 S bár elfogadta a „pausa” megfelelőjeként a szünet és a 

hallgatás szavakat, és maga is gyakran használta a két- vagy háromrészű tappintat 

(bináris vagy ternáris lüktetés) konstrukciót, a helyes számolásra mégis egyedül a német 

eins, zwei, drei-t tartotta alkalmasnak a Bécsben nevelkedett kolozsvári zenetanár. 

 
4.3.3.2. Gyakorlat (módszerek) 

 

Nehéz megbecsülni, hogy a felsorolt pedagógiai munkák hány növendék zenei 

képzését segítették az évtizedek során, mint ahogy – megfelelő források, személyes 

visszaemlékezések híján – Ruzitska György tanári attitűdje is csak hozzávetőlegesen 

körvonalazható. Bár az évek során több generációnyi tanítvánnyal ismertette meg a zene 

alapjait, Ruzitskának a kolozsvári iskolákban csupán néhány országos karriert befutó, 

kiemelkedő tehetségű növendéke volt. Azonban kétségtelen befolyása érzékelhető 

barátja, Brassai Sámuel hangszer-preferenciáin (cselló és zongora), Erkel Ferenc 

művészi attitűdjén (zeneszerzés és karnagyi ambíciók), akárcsak Református Kollégium-

béli pártfogoltja, Bartalus István joghallgató későbbi pályaválasztásán (Bartalus a 

magyar zenetudomány prominens alakja lett, l. bővebben Sz. Farkas, 1976). Bartalus 

Istvánnak köszönhető azt az 1864-es, hiteles portré, mely az idős zenész műveit is 

felsorolva a volt tanítvány szemszögéből összegzi a kolozsvári zenetanár munkásságát: 

„Igazgatói s orgonászi hivatalai mellett, 1851 óta a kath. Felgymnásiumban is énektanár, 

s e hármas foglalkozásán kívül szintoly erélyes és szorgalmas magántanító, mint 

hajdan.” (Az ország tükre, 1864, január 21., 3. szám, 26. o.) 

Hogyan taníthatott az erélyes és szorgalmas Ruzitska? Máig korszerű 

koncepciója, az 1836-ban bemutatott zeneiskolai oktatási tervezetében leszögezte, hogy 

                                                 
233 Ruzitska György: Énektan, OSZK. Ms. Mus. 254. 
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a zeneoktatást minden esetben a hang és a hallás művelésével kell kezdeni: „abból, ki 

énekelni nem tanult, soha tökéletes jó muzsikus nem vállik.” Másik szentenciája, „a 

muzsikának fundamentoma egyedül csak az ének” pedig már a száz évvel későbbi 

kodályi pedagógia előfutára. Hasonlóan fogalmaz Ruzitska az Énektan, a kolozsvári 

Római Katolikus Gimnázium ifjúsága számára összeállított tananyag Előszavában, mely 

az ének- (és zene)tanítás előnyeit és a kötet célkitűzéseit összegzi: „A rendszeres ének 

tanulása a felsőbbi Gymnastica [a felsőbb gimnáziumi tárgyak] körébe tartozik, mivel 

egyszerre [Ruzitska saját kiemelései] foglalkodtatja az ember kül- és belérzéki figyelmét. Ezen 

tanulás gyakorolja az értelmet következetes és folytonos gondolkodásban és összeillesztésben, 

tökéletesiti a szabályszerűség és a rendérzetet, nemes irányt ad a kedélynek, s fogékonnyá teszi 

a finumabbra és szépre, szabályozza az itélő erőt a szépművészeti dolgokban; általjában 

előmozdítja az ember aestheticai műveledését. 

Itt tehát inkább azon munkálkodunk, hogy általános és helyes ismeretet szerezzen a 

tanuló az ének alapszabályaiban, melyek mindennemű zenére nézve érvényesek és 

alkalmazhatók, mint azon, hogy kivétel nélkül mindenikből énekest képezzünk, amivé csak 

azok válhatnak, akik az arra szükséges és nem minden emberben található természeti 

adománnyal és határozott hajlammal bírnak. Ezeknek itt alkalma lesz kimívelni hangjukat és 

hallásukat; az elméleti ének-tan pedig rendkívül könnyíteni fogja bármely zene-eszköz 

megtanulását.” A széles körű zenetanítás és a szakképzés differenciálását a 

Conservatorium igazgatójának évtizedes intézményes zeneoktatási tapasztalata is 

indokolta. Ruzitska kiemeléseiben tanári habitusának ösztönös megnyilvánulását is 

láthatjuk: a zeneművészetet hangsúlyozottan a rendszeres, következetes, folytonos, 

szabályszerűség és rendérzet jelzőkkel és főnevekkel kapcsolja össze.  

 A zenetanár igénye, mellyel a muzsika alapvetésének átláthatóságát 

szorgalmazta, külső esztétikai elvárással is ötvöződött. Ez a tendencia nem csak 

pedagógiai műveinek külalakjában, hanem a zeneelmélet törvényszerűségeinek grafikus 

ábrázolásában is megfigyelhető (pl. a skála megjelenítésekor, vagy az értékfelosztások 

szemléltetésében). A 3. képen, a hatodik ábránál megfigyelhető, hogy Ruzitska a 

félhangtávolságok érzékeltetésére nem a szokásos Ʌ jelet használta, hanem ritmussal, 

mintegy vizuálisan is sugallta a kisszekund lépést.  
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3. kép Ruzitska György: Énekiskola (részlet) 

(OSZK, Ms. Mus. 253) 
 

Ruzitska eredményes tanári módszereinek, oktatási gyakorlatának 

rekonstruálásában a muzsikus-tanár más feljegyzései is segítségünkre lehetnek. Ilyen 

forrás az elemi zongoraoktatással foglalkozó kézirat234 két német nyelvű előszava, mely 

egyaránt szól a növendékhez és a tanárhoz. A zongoratanításban járatlan férfi és női (!) 

oktatók számára megfogalmazott előszó-vázlatok a forgalomban levő zongoraiskolák 

(pontosabban Johann Nepomuk Hummel, ill. Daniel Hünter műveinek) indokolatlanul 

hosszadalmas, a tanulók számára túl komplex gyakorlataival szemben a természetes, 

kerek, laza, helyes kéztartást, az ujjak függetlenítését és a helyes olvasást nevezik meg 

az előgyakorlatok céljaként. Ruzitska György saját Zongoraiskoláját mintegy Carl 

Czerny munkájának előtanulmányául képzelte el. A magasabb zongorajáték előkészítése 

során felbukkanó zeneelméleti témákhoz a kérdve kifejtő módszer alkalmazását ajánlotta 

                                                 
234 Ruzitska György: Practische Grundlinie für den ersten unterricht im Pianoforte-spiele, OSZK, Ms. 
Mus. 257. 
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a kolozsvári zenetanár.235 A Zongoraiskola egyik gyakorlatánál jelenik meg az „Eile mit 

weile” – kb. Lassan járj, tovább érsz. – megjegyzés, mely Ruzitska György oktatási 

krédójaként is felfogható.  

A Ruzitska által alkalmazott pedagógiai módszerek közül érdemes kitérnünk az 

ún. monitor-módszerre, melyet a kolozsvári tanár úgy említ, mint „tanitás Bell-

Loncaster (sic!) modorral”, s melynek segédeszközei felfedezhetők hagyatékában. A 

Zongoraiskola egyik címlapján szereplő négy- és hatkezes, kollektív gyakorlatok 

(Collectiven Unterricht 4 und 6 Haendig) felirat, vagy az az alapfokú zenei ismereteket 

tartalmazó nagyméretű karton pannó, melyen Kollektív tanítási pannó az ének- és 

zongorajáték alapismereteihez, kiváltképpen a hangjegyek elsajátításához szöveg 

olvasható (lásd a 4. képet és a 13.a-b. mellékleteket), a 3-5 példányban másolt 

gyakorlatok, valamint a fiának, Bélának ebben az időszakban címzett leveleinek utalásai 

is arra utalnak, Ruzitska György tanulmányozta, előkészítette és valószínűleg alkalmazta 

is csoportos óráin a kölcsönös oktatás metódusát, melyet egyedi módon adaptált 

zenepedagógiájában.  

 
4. kép Ruzitska György: Gesangschule…- részlet  

Tabellen für collectiven Unterricht in den Anfangsgründen des Gesanges und 
Fortepianospieles, 

insbesondere zur Kentiss der Tonzeichen.  
(OSZK, Ms. Mus. 256) 

 

Az említett Bell-Lancaster-módszer kialakulási helye, Anglia után az Amerikai 

Egyesült Államokban, Franciaországban, Svájcban, Belgiumban és Oroszországban is 

                                                 
235 »(…) man mache z. B. Nur einen Versuch mit den Worten „Note und Ton“ fragend: wasfür eine Note 
ist ... hier? – was für ein Ton ist dieser, order: wie heißt diese Note? Eben so mit den Worten „Takt, 
Tempo“ etc. etc.« Ruzitska György: Practische Grundlinie für den ersten unterricht im Pianoforte-spiele, 
OSZK, Ms. Mus. 257. 
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elterjedt, sőt Magyarországon is éreztette hatását a 19. század elején (Mészáros, Németh 

és Pukánszky, 2005. 148. o.) Ruzitska valószínűleg nem Lesnyánszky András, 

nagyváradi paptanár tanítójelöltek számára 1832-ben megjelent pedagógiai szakkönyve, 

inkább a kolozsvári Református Kollégiumban tanító Salamon József révén értesült a 

módszerről.236 A szabadságharc leverése után, mikor a conservatorium munkájának 

felfüggesztésével és a pangó színházi állapotok miatt minden addigi kereseti forrása 

megszűnt, 1850. január elsejétől nyilvános ének- és zeneiskola nyitását határozta el 

házánál: délelőtt ének, délután zongoraoktatással, s mindezt az ún. kollektív tanítás, 

vagyis a Bell-Lancaster módszer szerint. Ugyanez év májusában házi iskolájáról írva 

Ruzitska már 7 énekes és 9 zongorán tanuló növendékről számol be, és joggal 

feltételezzük, hogy később csoportóráin (1851-től a Katolikus Gimnáziumban, majd a 

zeneiskolai oktatás újrakezdésekor) is alkalmazta a külföldi módszer egyes elemeit. 

Ruzitska segédanyagai az 1840-es évektől Magyarországon is elterjedt monitor metódus 

erdélyi, zenei alkalmazásának eddig egyedülálló példái.  

A Bell-Lancaster-módszert Ruzitska fiának, Bélának írt egyik levelében is említi. 

Kettejük levélváltása237 több zenei vonatkozású adatot is tartalmaz, az apa tanári-

muzsikusi munkái mellett a kolozsvári zenés színpad és a zenekar helyzetéről is írt, fia 

pedig minden zenei élményéről (hangverseny, színházi előadás, egyházzenei 

közreműködés, helyi zenei szokások) beszámolt. A Ruzitska György szinte összes, 

felnőtt fiának címzett levelében fellelhető, muzsikálásra, gyakorlásra emlékeztető-

ösztönző sorok a türelmes, kitartó nevelő megnyilvánulásai – érdemes idézni. 

Az 1850. május 1.-i levelében a zenetanár saját iskolájának tanulóiról való 

beszámolóját követően ezt írja „mondják, hogy a piaci kántor orgona-iskolát és Vajda Lojzi 

hegedű-iskolát akarnak felállítani. Édes Albertem, kérlek ne felejtsd el a klavírozást, mikor 

módod és alkalom van, dehát a violoncellóval hogy állunk, ez már képzelem, hogy nehezebb 

lesz gyakorolni, de mégis, Theresienstadtban talán inkább kapni instrumentumot a 

                                                 
236 Salamon József 1830-tól tanított a Református Kollégiumban, nem sokkal ezután kezdte alkalmazni a 
monitor-módszert. 1845-ben két tanártársával együtt szélesebb közönségnek, mintegy húsz tanítónak 
tartott elméleti és gyakorlati bemutatót a Bell-Lancaster metódusróLásd (Benkő, 1971. 115. o.) 
237 Ruzitska György és Béla hagyatékában (OSZK, Kézirattár, Fond 40) találhatók az 1849. febr. 19.-1851. 
nov. 30. között kelt német és magyar nyelvű levelek, melyekben a kolozsvári muzsikus apa mindennapjai, 
az abszolutizmus első éveinek a kultúrát is érzékenyen érintő rendelkezései, illetve a kor oktatás-
módszertani kérdései is felvetődnek. 
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templomban; ugyan ne mulaszd el az alkalmat; ottan milyen énekek vannak? Nem írhatnám 

le neked néhányat vékony papirosra hogy némelykor orgonálhatnál is? Én szívesen 

megtenném, és elküldeném egy levélben. Tudom jól, kedves Albertem, hogy a fentebbi 

felszólításom szükségtelen volt, mert jól emlékszem igyekeztedre és minden szép és jóhoz 

hajlandóságodra, bárcsak Eduárd is valamennyiben igyekezne magát kimívelni; igaz, hogy 

rövid ittlétekor szorgalmatos volt az írásban és hegedülésben, de tudja Isten, azon gondos és 

folytonos bélátása vagy bénézése nincs nála, s attól félek, hogy maholnap tiszt leszen, s csak 

olyan leszen ő is, mint az o...t...k [ostobák?] nagy része.” A június 18.-i levél utóiratában is 

ott az enyhe utalás: „Ugyan örvendek, hogy francia nyelvben igyekezel, de hát a 

fortep.[fortepiano] és a violoncello hogy vannak?” Az 1850. június 25-július 5-?238 

között keltezett levében Ruzitska György magántanítványairól ír: „nálam mind rosszabbul 

megy a dolog, kénytelen voltam 6 pfton leckét is felvállalni, a házi oskolám, melyben csak 2 

pftot fizetnek, nagyon unalmas és fáradságos, hálátlan munka, mert minél alább való 

emberekkel van az embernek egybeköttetése, annyival tudatlanabb és gorombább 

emberekkel van baj, ami egyébképpen természetes is.” 

 A fenti, diákjairól rajzolt torzképet bizonyára csak pillanatnyi keserűség szülte, 

hiszen Ruzitska oktatói alapbeállítását sokkal inkább meghatározta erdélyi tanítványaival 

kötött, életre szóló barátsága, évtizedes, eredményes tanári működése és a zenei 

újdonságokra nyitott habitusa. Növendékei iránti ragaszkodását gyakran kotta-

ajándékkal fejezte ki, vagy hangjegyekbe foglalva fogalmazta meg: személyes ajánlások 

és az általánosan a (nem csupán conservatoriumi) tanulóifjúságnak dedikált művek 

vallanak erről. 

 
4.3.3.3. „A mes élèves chéries” (növendékeknek ajánlott kompozíciók) 

 

A kifejezetten pedagógiai tárgyú anyagok mellett Ruzitska egész muzsikusi 

pályáját végigkísérték az egyszerű faktúrájú, rövid, oktatásra is alkalmas zenedarabok. 

Ilyen már a legkorábbi kéziratainak egyike, az 1810-21 között keletkezett miniatűröket 

                                                 
238 Ruzitska György több, fiához intézett levelét is napló-szerűen, napokon-heteken keresztül jegyezte le, s 
egy idő után (mint ebben az esetben is) már nem datált pontosan. 
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tartalmazó Herbier Musical,239 melybe – a kor zenepedagógiai gyakorlatának 

megfelelően – más szerzők művei mellett a növendékeinek, pártfogóinak ajánlott saját 

kompozícióit is beillesztette a fiatal tanár. Ruzitska György első arisztokrata 

tanítványainak, a Nemes grófkisasszonyoknak ajánlott op. 4-es C-dúr és D-dúr triót 

1811-ben komponálta hegedű-zongora-cselló együttesre.240 A nagyfalui időszak zenei 

terméséhez tartozik az 1817-ben Nemes Anikónak dedikált D-dúr Polonéz és az 1821-

ben Nemes Máriskónak egy Gluck-témára komponált Rondó (v.ö. Fancsali, 2014, 136-

137. o.).  

 Alexander Slaby számára 1842-ben készített négykezes-átiratot zongoratanára.241 

Az együttmuzsikálás, a pálya kezdetén és derekán álló művészek egyenrangúságának 

jegyében készülhetett a harmadik vonósnégyes technikailag is igényes átdolgozása. A 

művésztanár tehetséges diákja felé tett utolsó gesztusáról tanúskodik a Ruzitska négy 

responzóriumának242 kéziratos címlapján található bejegyzés, mely szerint az „am Grabe 

meines unvergesslichen lieber Schülers”, Alexander Slaby 1843-as gyászmiséjén 

csendült fel. A „felejthetetlen, szeretett növendéket” az I. Ferenc császár emlékére 

szerzett mű búcsúztatta… 

 A Luise Schellnek komponált harmonikus vázlatok,243 vagy a Schell-nővéreknek 

ajánlott 1859-es átiratok244 (zongora-négykezesek Ruzitska drámai szerzeményeiből) is 

egy életreszóló elköteleződés első jegyei. Akárcsak gróf Nemes Anikó, a későbbi báró 

Huszár Károlyné, úgy Pichler Bódogné, született Luise Schell alakja is gyakran 

felbukkan Ruzitska György levelezésében. 

 A magántanítványoknak dedikált darabok mellett a kolozsvári Muzsikai 

Conservatoriumban folyó munkát is segítették az 1830-as évek végétől Ruzitska 

pedagógiai művei. Az előző fejezetben ismertettem az intézet növendékeinek ajánlott, 

                                                 
239 Ruzitska György: Herbier musical, OSZK, Ms. Mus. 245.  
240 Lakatos István megállapítása szerint a D-dúr Polonéz meg is jelent Pesten. (Lakatos, 1940. 33. és 47. 
o.), Fancsali a zeneszerző műjegyzékének publikációjában azonban nem sorolja a kiadott művek közé 
(Fancsali, 2014, 136. o.). 
241 Ruzitska György: Sonate pour le Pf a 4 mains dédiée á Alexandre Sláby (1842), OSZK, Ms. Mus. 
7247. 
242 Ruzitska György: Vier Responsorien... , OSZK, Ms. Mus. 222. 
243 Ruzitska György: Plainte, Invocation et Contentement Esquisse harmonique pour le Piano, A 
Mademoiselle Luise Schell, OSZK, Ms. Mus. 2649.  
244 A mes élèves chéries (J. et L. Schell), Ouverture de l'Opera Alonso, Ouverture pour le drame Zrinyi. 
Idézi Fancsali, 2014, 137. o. 
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didaktikai célú kompozíciókat, a nyomtatásban is megjelent Énekiskola, és kéziratos 

előzménye, az Ének-tanítás kimondottan a Conservatorium növendékei, míg az Énektan 

a római katolikus ifjúság használatára készült. Más, korai példa az a fortepiano-kíséretes 

szoprán-alt duett, amely szintén „A Kolozsvári Conserv. Ének Oskola számára” 

íródott.245 

Az 1857-es magyar és latin nyelvű egyházi énekgyűjteményt246 a kolozsvári 

Római Katolikus Gimnázium fiatalsága számára dolgozta át (egyszerűsítette le) és 

részint szerezte az akkor már az intézmény énektanárként is működő Ruzitska. A 

zeneszerző Katolikus Gimnázium-béli tevékenységéhez kapcsolhatók az ugyancsak 

1857-ben, tenor és basszus énekhangra kidolgozott miniatűrök, a Quartetti facili-k.247  

Az ének-négyesekkel egy esztendőben, 1864-ben letisztázott Duetto brillante e 

non difficile per due violoncelli248 feltételezhetően nem csupán Ruzitska rövid, a 

Conservatoriumban betöltött gordonkatanári munkájának emléke. A Fancsali János által 

közreadott zeneszerzői jegyzékben a Duetto brillante elődjeként hivatkozott szonáta 

ugyanis a komponista kézírása szerint „Non difficile scritto per mio figlio Adalberto”, 

tehát a Ruzitska Albert cselló-tanulmányai alatt készült, egyszerű kompozíció (Fancsali, 

2014, 155. o.).249  

                                                 
245 A Májusi kis virág, OSZK, Ms. Mus. 251., v.ö. Fancsali 2014., 144. o. 
246 Ruzitska György: Templomi énekek a kolozsvári Róm. Kath. Teljes Gzmnásiumbeli ifjúság számára 
három- és négy hangokra alkalmazva Ruzitska György, a fentírt Gymnasium ének tanár áltaLásd OSZK, 
Ms. Mus. 228. 
247 Ruzitska György: Quartetti facili per 2 Tenori e 2 Bassi, OSZK, Ms. Mus. 252. 
248 Ruzitska György: Duetto brillante e non difficile per due violoncelli, OSZK, Ms. Mus. 248. 
249 A zeneszerző kottatárában fellelhető cselló-iskola (Justus Johann Friedrich Dotzauer: Méthode de 
Violocelle/Violonzell-Schule, cca 1825, Mainz) is a nagyobbik Ruzitska-fiú hangszer-tanulásához 
kapcsolható. V. ö. Fancsali 2014, 119. o. 
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5. kép Ruzitska György: F-dúr mise, címlap „Scritta in uno stile molto semplice pegli 

scolari del  
Conservatorio di Musica claudiopolitano” 

(Nagyon egyszerű stílusban írt mű a kolozsvári  
Muzsikai Conservatorium növendékei számára) 

(OSZK, Ms. Mus. 211) 
 

A zeneszerző életművének gerincét képező, egyházi szertartásra komponált 

darabok között különleges színfoltot képez az ötödik, 1843-ban keletkezett F-dúr 

mise250, valamint Gradualéjának251 ajánlása (l. 5. és 6. kép). A kolozsvári Muzsikai 

Conservatorium növendékeinek dedikált mű, melyet valószínűleg maga tanított be és 

vezényelt, Ruzitska zeneszerzői, egyházzenészi és tanári működésének sajátos 

kompendiuma. Jelentőségteljes részlet, hogy a partitúra revíziójára 1859-ben, a 

Conservatorium oktatási tevékenységének újraindítása évében került sor.  

                                                 
250 Ruzitska György: F-dúr mise, OSZK, Ms. Mus. 211. 
251 Ruzitska György: Graduale (F-dúr mise), OSZK, Ms. Mus. 216. 
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6. kép Ruzitska György: Graduálé az F-dúr miséből, címlap részlete  

„für die Gesang-Schüler des Kl.[ausenburger] Conservatorium” 
(A kolozsvári Conservatorium énekiskolai növendékei számára) 

(OSZK, Ms. Mus. 216) 
 

 Ruzitska György eredeti műjegyzékét idézve Fancsali János hivatkozik még egy 

– jelenleg ismeretlen lelőhelyű – hatodik misére is, melyet címe szerint a legegyszerűbb 

stílusban, kezdők számára komponált a zeneszerző. A kézírással felvezetetett alcím 

egyben ajánlás is: „Im allerleichtesten Style für die Gesangschüler des r. k. 

Obergymnasiums geschrieben (…)”, a Piarista Gimnázium éneket tanuló növendékeinek 

készült a kilencszólamú (!), vonósnégyes- vagy orgona/zongorakísérettel ellátott egyházi 

mű (Fancsali, 2014, 161-162. o.). 

 Ruzitska sokoldalú tanári tevékenységének bizonyítékai a fentebb felsorolt, 

oktatói szándékkal készült, valamint egyszerű, az öncélú technikai nehézségek legyőzése 

helyett az együttmuzsikálás örömét ígérő kompozíciók. A zenetanár kolozsvári évei alatt 

is folyamatosan tájékozódott az újdonságok felől, erről a tananyagai között fellelhető, 

kortárs zeneszerzők műveinek másolatain kívül a hagyatékában fennmaradó ifjúsági – 

tehát a tanuló fiatalság számára alkalmazott, egyszerűsített – zeneirodalom prospektusai 
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is tanúskodnak (Musikalisches Jugend-Bibliothek és a Musikalische Theater-Bibliothek 

für die Jugend)252. A saját daraboknak és más komponisták miniatűrjeinek, vagy 

műrészleteinek alkalmazását követően, majd azzal párhuzamosan haladva alakult ki 

Ruzitska zeneszerzői gyakorlatában a pedagógiai művek igénye. Fontos hangsúlyozni, 

hogy a kétféle képzési anyagot  didaktikai művek és könnyű faktúrájú darabok – egymást 

kiegészítve alkalmazta.  

 A kolozsvári Conservatorium igazgatóját fegyelme, következetssége, évtizedes 

tapasztalata mind alkalmassá tették a zeneelmélet és a különböző szaktárgyak (ének, 

hegedű, zongora, összhangzattan) elemi ismereteinek összegzésére. Oktató munkáiban 

célja minden esetben az alapok minél közérthetőbb, átláthatóbb rendszerbe foglalt 

bemutatása volt, melyet konkrét példa, majd miniatűr követett, és szinte mindig 

kamarazenei résszel fejezett be – mintegy utat mutatva a „magasabb” műzene további 

gyakorlására.  

A zeneszerző-pedagógus munkáinak érdemi besorolása, metódusainak 

elhelyezése a 19. század második harmadának magyarországi oktatási anyagai között, 

felhasznált külföldi mintáik és alkalmazott idegen példáik további, nagyobb volumenű 

kutatást tesznek szükségessé. 

 
4.3.4. A Muzsikai Conservatorium megszemélyesítője 

 

 A polgárosodó Kolozsvár zenei életének volt éveken át oszlopos tagja Ruzitska 

György. Tudását sok formában kamatoztatta, tanári munkásságának ismeretében 

azonban tevékenységei közül kétségtelenül a Conservatoriumban vállat funkciói voltak a 

legnagyobb hatással a város zenei kultúrájára – kanyarodjunk tehát vissza a kolozsvári 

iskolában betöltött szerepéhez. A gyakorló pedagógus neve nem véletlenül forrt össze a 

Conservatorium tevékenységével, az esztendők során az igazgató-tanár 

megszemélyesítette az intézményt és azonosult annak célrendszerével, éthoszával.   

Szülővárosában Ruzitska sokféle zenei közegben otthonosan mozgott: családi 

köre révén a kamarajáték terén, orgonistaként az egyházi muzsikában, zenekari 

hangszeresként a zenés színház világában. Bécsi ifjúságának pezsgő zeneéletét hiába is 

                                                 
252 Ifjúsági zenei könyvtár, ifjúsági zenés-színházi könyvtár. 
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próbálta volna rekonstruálni több évtized múltán Kolozsváron, de sokoldalú 

tevékenységeiben, és a növendékek ez irányú ösztönzésében felismerhetők képzésének, 

művészi koncepciójának főbb elemei. A kolozsvári Conservatoriumban tanulókat 

pozitív módon, az ingyenes koncert-látogatási lehetőségekkel és az év végi 

(pénz)jutalmak kiosztásával ösztönözte, emellett megfelelő lehetőségeket biztosított 

informális képzésükre és közönség előtti szereplésükre. Az 1860-as években, amikor a 

Conservatorium hangversenyszervező tevékenysége szünetelt, a tanulók nyilvános 

vizsgáit szervezte meg az addiginál magasabb színvonalon, koncert-szerűen (nyomtatott 

meghívókkal, műsorral). A zenei képzés gyakorlati és elméleti részének egyensúlyban 

tartása mellett zeneiskolai igazgató pedagógiájának fontos szegmensét képezték a 

nyilvános előadások – legyen szó egyházi ceremóniáról, színházi zenéről, kamara-

hangversenyről vagy nagy előadó-apparátust igénylő vokál-szimfonikus művekről.  

Ruzitska 1835-től töltött be vezető szerepet a kolozsvári Conservatoriumban. 

Zenei igazgatóvá választása korszakhatárként értékelhető, hiszen oktatási reformjai és 

precíz adminisztrációja révén 1837–1847 között nem csak anyagiakban gyarapodott az 

intézet, hanem a curriculum bővítésével a képzési szint emelkedése is megvalósulhatott. 

Igazgatósága alatt több átutazó művészt (Liszt Ferenc, Karl és Joseph Filtsch, David 

Kohn, Singer Ödön, Seymour Schiff), helybéli muzsikust és tanár-kollégát (Grosspeter 

József) részesített sajtónyilatkozat, jegyzőkönyvi elismerés, vagy tiszteletbeli tagság 

révén nyilvános tiszteletadásban a kolozsvári zenei egyesület. E gesztusok természetesen 

az intézet országos renoméját is növelték. 

A Conservatorium közössége ugyan évenkénti újraválasztásával, időközönkénti 

anyagi juttatásokkal honorálta zenei vezetője munkáját, s a hírlapok is gyakran 

kiemelték felkészültségét – saját intézménye hivatalos elismerésben azonban mégsem 

részesítette soha.253 (Erre az iskola 1850 utáni helyzete, valamint Ruzitska szakmai 

kérdésekben kérlelhetetlen természete is magyarázatul szolgálhat – akárcsak a tény, 

hogy „egyszemélyes intézményként” önmagának nem szavazhatott jutalmat.) Egyetlen 

ún. jegyzőkönyvi elismerésről tudunk, az 1867. év végéről, amely az idős direktort 

méltatta: „Ruzitska Györgynek, a ki ezen zene-intézet körül már husz évet meghaladó időn 

                                                 
253 Ruzitska Györgyöt 1842-ig bécsi és pest-budai zenei egyesület, 1868 környékén a kolozsvári Dalkör 
választotta tiszteletbeli tagjává. (Ruzitska, é. n., és Lakatos, 1973, 79-80. o.) 
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át jó és mostoha időkben, fáradságot nem kimélve, ernyedetlen kitartással műkődik, a 

sokszorosan kiérdemelt elismerés, szintén jegyzőkönyvben, annyival is inkább kimondassék, 

mivelhogy – kétségtelen valóságul áll, miszerint az intézet folytonos sikereitől kisért 

fönnmaradása, ha nem is kirekesztöleg – de mindenesetre kiválólag az igazgató 

müképzettséggel párosult buzgalmának közvetlen eredménye.”254  

A Conservatorium kései hivatalos tiszteletadása után két évvel a kolozsvári 

közvélemény már nem kapcsolta össze Ruzitska nevét az általa három évtizedig vezetett 

keresztül vezetett intézetével. „Tegnapelőtt kísérték ki a temetőbe Kolozsvár egyik 

legjelentősebb zenetanítóját s zeneszerzőt, Ruzicskát. Az agg művész phantasiája, mint 

mondják, utolsó perceiben is hangversenyt rendezett s taktust vert, s a képzelt hangok 

harmóniájával elégedetten, mosolyogva múlt ki. Béke poraira!” (Kolozsvári Közlöny, 

1869. december 7., 144. szám. 619. o.) Ürmössy Lajos, a Conservatorium első 

monográfiájának szerzője évtizedek távlatából viszont elismerte, sőt már-már szinte 

túlbecsülte az igazgató munkáját: „Ruzitska érdemei a conservatorium történetében 

meglesznek örökitve, s neve az erdélyi kulturzene kifejtésében vezércsillagként fog 

ragyogni.”255  

A széles látókörű, fejlett gyakorlati érzékkel rendelkező vezető és tapasztalt, 

vérbeli muzsikus az intézet gyakori anyagi és belső katasztrófáit kivédve meg tudta 

őrizni és el tudta juttatni a Conservatoriumot addig, amíg azt a város szélesebb 

társadalmi rétege is méltányolta és támogatta (Sófalvi, 2013). A szabadságharcot 

megelőző évtizedben az intézet arisztokrata elnökével sikeresen együttműködve jelölte 

ki és teremtette meg Kolozsváron a zenei alapképzés feltételeit és kereteit, az 

abszolutizmus időszakában pedig mintegy egyszemélyes intézményként tartotta fenn a 

zeneiskolát. Ruzitska szerényen és átfogó módon így fogalmazott tevékenységéről: 

„Hosszú életem feladata és törekvése volt mindazt szeretni, örömmel üdvözölni és 

felkarolni, a mi az emberi társaság [társadalom, S.E.] mivelődésére, nemesítésére és a 

társadalmi élet kötelékei szorosabb egybefűzésére alkalmatos.” (Ruzitska válasza a 

kolozsvári Dalkör levelére, melyben tiszteletbeli taggá választották. Idézi Lakatos, 1973. 

80. o.)  

                                                 
254 Idézi Ürmössy, 1892. 94-95. o. 
255 Ürmössy, 1892. 95. o. 
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A kolozsvári Conservatorium igazgatójának rövid biográfiájának vázolását a 19. 

század eleji tipikus művész-portré idézésével kezdtük. Hosszú életútja a társadalmi 

változások felismerésével és az új törvényszerűségek alkalmazásával járt. Pályáját 

tekinthetjük akár jellegzetes 19. századi közép-európai muzsikus-sorsnak is, hiszen 

Ruzitska György Bécsben született, cseh muzsikus famíliában, s később Erdélyben 

tevékenykedett, előbb arisztokrata családnál, majd polgári, később állami/intézményi 

tisztségben. Bécs után Kolozsvárt mondhatta otthonának, és valódi lokálpatriótává vált. 

Életének majdnem öt évtizedét szentelte a város zenei élete fellendítésének, s több világi 

művének igyekezett (a kor szóhasználatával élve) „eredeti”, „nemzeti” – tehát magyar – 

jelleget adni. A zenei biedermeier erdélyi képviselője munkásságának érdemi 

méltatására még nem került sor, és az utókor mindeddig megelégedett Ruzitska esetében 

a (muzikológusok körében egyáltalán nem pejoratív felhanggal bíró) „kismester” 

jelzővel. A muzsikus is hasonlóan jellemezte önmagát: „mert soha semmiféle 

lázadásnak vezetője nem voltam, se nem akartam volna lenni; Sum homo unicus 

seddantur onli mille. [sic!]”256 

 A komponista és a kultúraszervező tevékenysége még feltárásra vár. De tényként 

fogadható el: nagymértékben Ruzitska színvonalas, felelősségteljes és nem utolsó sorban 

stabil intézményvezetői munkájának köszönhető, hogy Kolozsváron évtizedekig 

fennmaradhatott, majd az intézményes önállóság konzervatóriumi fokozatáig 

fejlődhetett a legkorábbi alapítású magyar zeneiskola, a Muzsikai Conservatorium.  

 

 

 

  

                                                 
256 Ruzitska latinja kissé önkényes, szövegének fordítása: Egyedi vagyok, mint sok ezer más (ember). 
Ruzitska György fiához, Alberthez írt 4. levele, 1850., május 1. (OSZK, Kézirattár, F40). 
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5. Összegzés 

 

 A kolozsvári Muzsikai Conservatorium iskolájában folyó oktatás félévszázadnyi 

történetét disszertációmban levéltári források alapján, kronológiai sorrendben rögzítettem 

A szétszórt dokumentumcsoportok adatainak összegzése, dialógusuk a sajtóban 

megjelent híradásokkal nagymértékben árnyalták és gazdagították a zenei egyesület 

pedagógiai tevékenységéről, szerepéről és jelentőségéről alkotott eddigi képet. A 

Conservatorium hivatalos nyomtatványainak (felhívások, értesítések), kéziratos 

jegyzőkönyveinek és működési aktáinak együttes tanulmányozására, valamint a szövegek 

közreadására több esetben is – levéltári besorolásuk óta – első ízben került sor.  

 Munkám során a legcélravezetőbb módszernek a forráskritikát és -elemzést 

tartottam, az eredmények tágabb, nemzetközi kontextusba tétele csak ezután következhet. 

A levéltári dokumentumok mellett lehetőség szerint minél több egykorú forrást, így a 

kolozsvári zenei egyesület tevékenységéről közlő korabeli sajtóorgánumok híradását, 

levelezések textusait is megvizsgáltam, és mint a Conservatorium munkájának kortárs 

értékelését, a szövegbe is belefoglaltam.   

 Dolgozatomban elsősorban a zenei egyesület iskolájának működésével 

foglalkoztam. Témám pedagógiai vonatkozása miatt, és egyelőre megfelelő 

dokumentáció (műsorok, program-tervezetek, személyes beszámolók) híján a társaság 

hangversenyeit csak a növendéki vizsga-előadások szintjén érintettem. Az egyesület 

általános művészeti színvonalának hiteles meghatározásához a későbbiekben azonban 

elengedhetetlennek látom a Conservatorium zenés műsorainak legalább részleges 

meghatározását, valamint a fellépők azonosítását. 

 Az intézet első évtizedeinek körvonalazásakor nem beszélhetünk teljesen 

összefüggő, egységesen felívelő folyamatról, a kolozsvári Muzsikai Egyesület, a későbbi 

Conservatorium ugyanis – hosszabb-rövidebb szünetek után, a változó politikai és 

közművelődési viszonyokra reagálva – időszakonként újraalkotta működésének kereteit. 

Az egységes célkitűzés és fejlődés azonban vitathatatlan, akárcsak annak hangsúlyozása, 

hogy az oktatási tevékenységet az intézet már az alapítástól előtérbe helyezte, és 

mindvégig elsődleges feladatának tartotta. Az utolsó vizsgált periódusban (1849–1869) 

az egyesületben pedig már szinte kizárólag zeneiskolai munka folyt, látszólag szűkebb 
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tevékenységi keretben, mégis előremutatva ezzel a 1880-as évek végén induló, a 

századfordulóra kibontakozó, országos elismertségű kolozsvári szakképzés, vagyis 

konzervatóriumi fokozat felé. 

 Kanyarodjunk azonban vissza 1819-hez, a kolozsvári Muzsikai Egyesület 

létesítéséhez. Ha az erdélyi felvilágosodást – mely a 19. század elejének helyi művelődési 

törekvéseire is kiterjedt – egy általános modernizációs programként értelmezzük, a 

művészeti intézet alapítása, fennmaradása, fejlődése a külföldi minták szinte azonnali 

adaptációjának látszik (v.ö. Egyed, 2010. 347. o.). Az analógiákat tanulmányozva jól 

megfigyelhető, hogy a kolozsvári zenei egyesület lehetséges modelljeiben, 

párhuzamaiban hasonló módon valósultak meg az intézményesülés formái, és egyes 

működésbeli problémák is közösek – érdemes tehát megemlíteni őket. (Az azonos 

tendenciák leginkább az 1849-ig tartó eseményekre érvényesek.) 

 A közép-kelet európai zenei intézetek létesítésének a 19. század elejére már szinte 

minden esetben voltak előzményei. Jellemző momentum, hogy a hivatalos alapítást a 

helyi polgárság és a szakma együtt szorgalmazta, míg pártfogót az arisztokrácia 

képviselői közül választottak. Hasonlóképpen több ponton megfeleltethető a közép-kelet 

európai zenei egyesületek általános oktatási rendszere is. A kolozsvári intézet kezdetektől 

határozottan megfogalmazott pedagógiai szerepvállalása, akárcsak az anyanyelvűség 

elvének határozott érvényesítése (magyar nyelvű oktatási segédanyagok előkészítése, 

belső intézkedésekben tetten érhető igény) azonban olyan, az 1840-es évek 

oktatáspolitikai reformtörekvéseket megelőlegző jelenség, mely a kezdeti időszak 

szakmai orientációjára is befolyással volt.  

 A Muzsikai Conservatorium magyar nyelvterületen létrejövő analógiái között az 

1840-ben, a pest-budai Hangászegylet által létrehívott Zenede foglal el kiemelkedő 

helyet. A magyarországi intézménnyel, mely alakulásakor társadalmi beágyazódásánál 

fogva is (polgári indíttatás, arosztokrata pártfogók, az országos elismerés igénye) az 

erdélyihez hasonló orientációjú volt, létesítésének első évtizedeiben az erdélyi Muzsikai 

Egyesülettel története, fejlődése és célkitűzései alapján is igen szoros párhuzam vonható. 

Míg például Innsbruckban már az alapítástól támogatta a város a zenei egyesületet, 

Kolozsváron és Pesten ez csak jóval később, a társadalmi és gazdasági viszonyok 

fejlődésével következhetett be. A magyar intézetek financiális felépítése és tevékenysége 
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is egyformán alakult: a kolozsvárihoz hasonlóan kezdetben külön részvényeket bocsátott 

ki a pest-budai zenei egyesület és az iskola. Alapítása után két évtizeddel mindkét 

intézmény (1836-ban, ill. 1851-ben) részvényei összevonásával próbálta konszolidálni 

pénzügyi helyzetét. Az elöljárók (a Zenede esetében báró Prónay Gábor, a 

Conservatoriumnál báró Bánffy György és gróf Mikes János) anyagi áldozata, 

nagyvonalú pártfogó gesztusai a magyar egyesületek kezdeti működésében létfontosságú 

volt. A két magyar intézmény felsőbb szintű, állami támogatásának érdekében tett 

törekvések között is találunk hasonlatosságot: mindkettő a színház ügyének nemzeti 

támogatásával kapcsolatban nyújtott be tervezetet az Országgyűlés elé. (Tari-Sz. Farkas, 

2005. 92. o.) A tudatos struktúrák mellett a korszak hangszeroktatási áramlatai is 

azonosak a két város nyilvános zeneiskolájában, az 1850-től kezdődő másfél évtizedben, 

a biedermeier hangszer-divatja és a turnézó hegedű-virtuózok közvetítése révén 

Kolozsvárt és Pest-Budán is jellemző volt a tanítványok körében a hegedű preferenciája 

(Tari−Sz. Farkas, 2005. 55. o.). További kutatás tárgyát képezheti még például az 1840-

es években a személyi transzferek révén a Conservatorium és a Zenede közt megvalósuló 

sajátos kapcsolatrendszer. Ide tartoznak a kolozsvári intézet kötelékéből Pestre távozott, 

az ottani kulturális életben és Hangászegyesület történetében is időlegesen szerepet játszó 

zenészek (Erkel Ferenc, Erkel József, Schodelné Klein Rozália, Egressy Béni, Bartalus 

István) tevékenységének, hatásának kérdése, akárcsak a Muzsikai Egyesületnek a 

Hangászegylet oktatási intézménye vagy egyes tagjai felé megfogalmazott kérelmei. A 

személyes kapcsolatok mellett a pest-budai egylet tevékenységének sajtóbeli ismertetése 

révén a kolozsvári conservatoriumi hangversenyek műsorpolitikája ia módosult, és a 

magyarországi intézet hatása fedezhető fel többek között a reprezentatív 

megnyilvánulások átalakulásában is (a két zenei intézet hasonló díszpecséttel 

rendelkezett az 1840-es években). A pesti egyesület művészeti, majd pedagógiai 

tevékenységének megszilárdulásával párhuzamosan módosult tehát az erdélyi intézmény 

országos megítélése és szerepe is. E folyamat jól nyomon követhető a nyilvánosság 

tájékoztatásának gyakorlatában: a Muzsikai Egyesületben például a már az alapítást 

követően részletes, tanári és növendéki névsorokat is tartalmazó jelentések 

(nyomtatványok), később pedig a sajtóbeli hivatalos közlemények révén megvalósuló 

beszámolók kötelezettsége az 1840-es évek közepére teljesen megszűnt. A Nemzeti 



146 
 

Zenede az ebben az időszakban induló oktatási tevékenységét pedig már szakszerűen, 

évkönyvekben dokumentálta. 

 A kolozsvári zenei intézet analógiáinak, működésbeli párhuzamainak ismertetése 

tehát a Conservatorium korabeli helyzét és öndefiníciójának, saját belső rangsorolásának 

folyamatát is érinti. A kolozsvári közintézményi alapfokú zeneoktatás kezdetben 

vélhetőleg – a kutatás számára még nem konkrét – osztrák példát követett, ezt az 1830-as 

évekig műsorpolitikája és bécsi eszközbeszerzései (kották, hangszerek) is alátámasztják. 

Az 1840-es évektől pedig párhuzamosan fejlődött a pesti képzéssel, fokozatosan 

elvesztve addigi, vezető pozícióját.  

 A vizsgált félévszázad alatt az intézet keretén belül megvalósuló zeneoktatásban 

minőségi és mennyiségi fejlődés egyaránt megfigyelhető, a kezdeti struktúrák azonban 

alapjaikban nem változtak. A kollektív és egyéni órák, a „muzsikai gyakorlatok”, a 

nyilvános vizsgák, a tanév szerkezete a Muzsikai Egyesületben, egyéb művészeti nevelési 

hálózat híján, a korabeli magyarországi általános műveltségi oktatási rendszerhez 

kapcsolódtak, természetesen az erdélyi régió sajátos pedagógiai jellemzőinek (Norma 

Regia, Nova Systema Studiorum) figyelembevételével. Magyarországon és Erdélyben az 

általános oktatásban a muzsika tantárgyként 1851-ig nem szerepelt, s a zenei ismeretek 

átadására sem vonatkozott hivatalos, állami rendelet. Azt megelőzően sem az 1777-es, 

sem az 1781-es Ratio Educationis-ban nem találunk a művészeti oktatás konkrét 

kimenetelére vonatkozó adatokat. Emellett mindeddig kevés forrás utal a 19. század 

elején az erdélyi felekezeti iskolákban, a protestáns kollégiumokban, katolikus 

gimnáziumokban folyó, gyakran belterjes zenei élet tartalmi és formai rendjére. 

Megállapítható azonban, hogy Kolozsváron utóbbiak esetében – a helyi Református és 

Unitárius Kollégium, később a Piarista Gimnázium diákjainak művészi orientációjára – 

azonnali hatással volt a helyi zenei egyesület alapítása és működése. A kolozsvári 

intézmény országos elismertsége és együttműködése a felekezeti iskolákkal közvetlen 

hatással lehetett a csíksomlyói ferences gimnázium keretén belül létesített „zeneintézet” 

létesítésére. 

 Az 1819–1869 közötti periódus kolozsvári zenepedagógia-történeti eredményeit 

tárgyalva a Conservatorium jelentős, maradandó megvalósításainak összegzése során 

három, az intézetben folyó szakoktatáshoz látszólag nem szorosan kapcsolódó, mégis 
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igen markáns pontot emelnék ki. Az első a felekezeti iskolákkal, különösen a Református 

Kollégiummal és a Katolikus Királyi Líceummal fenntartott évtizedes kapcsolat, mely a 

kolozsvári zenei intézet oktatási tevékenységének egyik jellegzetes, egyelőre párhuzam 

nélküli aspektusa. Kialakulásához hozzájárulhatott, hogy saját székhely híján a 

Conservatorium hosszú ideig az iskolák épületeiben bérelt ún. muzsikai termeket. Már az 

alapításkor tömegesen iratkozott be a protestáns ifjúság zenét tanulni a Muzsikai 

Egyesület iskolájába. Az állandó, a diákok számára igen jutányos díjszabás mellett 

folytatott művészeti oktatást kiegészítve a Református Kollégiumban 1837-ben – a 

Conservatorium Ruzitska György koncepciója szerinti újjászervezés első évében – pedig 

olyan zenei önképzőkör alakult, mely instrumentumok és hangjegykölcsönzések 

alkalmával is gyakran együttműködött mentorával. A Kollégium Zene-egylete hamarosan 

kialakította saját kotta- és hangszertárát, s az évek során a protestáns iskolai rendszerben 

olyan magas színvonalú énekkari hagyományt teremtett, mely Kolozsváron a mai napig 

él. A Conservatorium és Piarista Gimnázium/Királyi Líceum közti hosszan tartó, 

gyümölcsöző kapcsolat eredményének is tulajdonítható, hogy 1851-től Ruzitska György, 

a zenei egyesület igazgatója a katolikus intézet szaktanára lett. Ezt követően tapasztalatait 

a katolikus ifjúság zenei képességeinek fejlesztésére használta: a liturgiák anyagát az 

ifjúság képességeihez alkalmazva bevezette a diákok zenés miséken való aktív 

részvételét, megismertetve őket az egyházi művek Kolozsváron felhangzó irodalmával.  

 A következő lényeges aspektust, melyet a művészeti intézet alapításától kezdve és 

egész tevékenysége alatt hangsúlyozott, már a Muzsikai Egyesület történetének korábbi 

kutatói, Lakatos István, Legány Dezső és Benkő András is kiemelték: az intézet a 

társadalom szélesebb rétege számára kívánt elérhető képzést nyújtani. A hírlapírók még 

az 1840-es években is gyakran kiemelték, hogy a Conservatorium „öffentliche Musik-

Schulanstalt”, vagyis nyilvános zenei iskola. A Muzsikai Egyesületben tehát nemtől, 

rangtól, anyagi helyzettől és felekezeti hovatartozástól függetlenül várták tanítványok 

jelentkezését. A gyakorlati megvalósításról a növendéki névsorok is tanúskodnak: 

magyar, német, örmény és román vezetéknevű diákok, arisztokrata-csemeték és ingyenes 

tanulók szerepelnek egyazon csoportban. S míg egyes külföldi létesítményekben (az 

innsbrucki Musikverein iskolájában például) évtizedekig elérhetetlen volt a lányok 

számára a közintézményi zeneoktatás, a kolozsvári Muzsikai Egyesületben, a későbbi 
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Conservatoriumban 1819-től 1848-ig rendszeresen indítottak énekosztályt lányok 

számára, mi több, 1843-ban ún. felsőbb énekiskolai tanulmányok keretén belül női 

szólisták képzését is elkezdték. (A lánynövendékek esetében azonban hangsúlyoznunk 

kell, hogy a teljes vizsgált periódus ideje alatt kizárólag énekiskolai oktatásban 

részesülhettek, hangszert nem tanulhattak.) 

 A nyilvánosan megfogalmazottak szerint a Conservatorium egyedül a tehetség-

faktor alapján szelektálta növendékeit, az intézet szakmai sikere mellett lokális 

elismertségét jelezi, hogy a tanulók között gyakran találkozunk a kultúra-pártoló 

elöljárók és polgárok gyermekei mellett helyi, vagy ideiglenesen Kolozsváron 

tartózkodó, „második generációs” muzsikus-palánták, színészcsemeték neveivel.  

 Az évek során a tartalmas megvalósítások révén a zenei egyesület „oskolája” 

felsőbb megerősítést nyert (szak)intézménnyé lett, mely méltán viselte évekig, a pest-

budai Hangászegyleti Zenede felvirágzásáig a nemzeti jelzőt.  

 A harmadik jellegzetesség, amit összegzésemben kiemelnék, a kolozsvári 

zeneiskola tevékenységének szoros kapcsolata gyakorló művészeti intézményekkel, 

magától értetődően a Muzsikai Conservatorium zenei együttesével, s emellett különösen 

a színházzal. Története során az 1819-ben alakult Muzsikai Egyesület működését a helyi 

játékszíni állapotok is befolyásolták, a legintenzívebb periódusok ugyanis egybeestek a 

kolozsvári teátrumi élet fellendülésével. Itt nem csak a zenei egyesület és a színház 

igazgatásának ügyeit szimultán vállaló Hollaki Antal, Szentkirályi Mihály, gróf Wass 

Imre vagy gróf Mikes János személyes kezdeményezéseire, vagy az első évek (1819-

1822) kimondatlanul is teátrumi központú kísérleteire gondolok. A Conservatorium, a 

színház „nélkülözhetetlen társvállalata” ugyanis gyakran teljes szakmai apparátusával és 

növendékei bevonásával működött közre a színházi zenés darabokban. Az intézet az évek 

során elérte, hogy a katonai (fúvós)zenekar helyett úttörő módon polgári együttesként, 

majd 1842-43-ban kimondottan mint a Conservatorium zenekara, igényes hierarchiát 

kiépítve szerepeljen a kolozsvári Nemzeti előadásain és a hivatalos értesítőkön. Az 

Egyesületben oktató zenészek, a velük muzsikáló tagok és nem utolsó sorban a 

növendékek is gyakori közreműködői voltak a zenés-színházi produkcióknak (a teljesség 

igénye nélkül: Grosspeter József, Heinisch József, Ruzitska György, Erkel János, 

Szentkirályi Anna, Gyergyai Ferenc, Botos Karolina, Pályné Kiss Júlia, Lászlóné De 
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Caux Mária, Mátéfi Károly, Albisi László), s viszont, a színészek, teátrumi zenészek 

közül is többen jelentős feladatot vállaltak a zenei intézetben (Heinisch József, Pály Elek, 

Latabár Endre, Erkel Ferenc, Kaczér Ferenc). 1821 és 1848 között Kolozsváron a 

reformkor „nemzetpallérozó” törekvései során kiemelkedő szerepet játszó teátrum, a 

magyar kultúra előrevivője és a helyi Conservatorium közt szoros, mindkét intézmény 

művészi eredményeit gyarapító együttműködés dokumentálható. 

 A Muzsikai Egyesület és iskolájának történetéhez felhasznált forráscsoportokból 

– még töredékes formájukban is – jól kiolvasható a szakmai fejlődés általános igénye és 

iránya, melyet nagymértékben befolyásolt az intézet tanárainak, tagjainak hivatástudata 

és a zenéről alkotott eszme-rendszere. Ebben a vonatkozásban tehát ténylegesen apostol-

szerepük volt az első zenetanítóknak, szervező zenészeknek (Homolya, 1965. 2. o.). Az 

intézmény történetében meghatározó jelentőséggel bírt a művésztanárok (kivált Polz 

Antal, Grosspeter József, Heinisch József, Ruzitska György, Kuna Antal, Kinsburg 

Károly, Watterflied Ágoston) szakmai tapasztalata, határozott, de az újdonságok iránt is 

fogékony pedagógiai koncepciója, valamint alkalmazott oktatási segédanyagaik 

horinzontja és színvonala.  

 A kolozsvári zenei intézet korai történetében kiemelkedő jelentőségű vezető, 

Ruzitska György igazgatósága alatt, 1836-tól a Conservatorium oktatási tevékenységében 

általános szintemelés valósulhatott meg, többek között a diákok hangfaj szerinti 

felosztása, vagy kezdő és haladó csoportok különválasztása révén. A zenei szaktárgyak 

differenciálásának folyamatát jól érzékelteti, hogy a vonós-, valamint réz- és fafúvós 

instrumentumok oktatása mellett 1861-ben önálló elméleti tárgyat, összhangzattant is 

hirdetett az intézet. A Conservatorium pedagógiai anyagai eleinte a korabeli, elismert 

zeneoktatási intézményekben használt francia és német művek voltak. A kolozsvári, 

magyar nyelvű zeneoktatás gerincét az 1840-es évektől már Ruzitska (nagyrészt 

kéziratos) zenepedagógiai munkái képezték. A német példát követő, enciklopédikus 

jellegű, átfogó, jól rendszerezett, elméleti és gyakorlati ismereteket összegző ének- és 

hangszeriskolákat – más, könnyebb faktúrájú kompozíciójával együtt – szerzőjük nem 

egyszer, mintegy hivatalos tananyagként, a Conservatorium tanuló ifjúságának ajánlotta. 

 Ruzitska György szakmai attitűdje évtizedekig meghatározta a Conservatorium 

szakmai arculatát. A pályakezdő, cseh származású bécsi muzsikus Kolozsváron, a régió 
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művelődési centrumában vált érett művésszé. „Házi” zenemesteri posztjáról a helyi 

társadalom és a szakma megbecsülése folytán intézményvezetővé lépett elő. A 

Conservatorium történetének intenzíven felívelő időszakában, 1836-tól a szabadságharcig 

olyan reformokat valósított meg, melyek az országos és a közép-európai intézményes 

vérkeringéshez kapcsolva elismert intézetté alakították a nemes indíttatású zeneegyletet. 

Ruzitska oktatási és művészeti koncepciója több mint három évtizedig, 1869-ig 

közvetlenül hatott az intézet tevékenységére. A zeneszerző pedagógiai életműve, s ezen 

belül különösen az általános zeneelmélet és ének tanításához kapcsolódó eredményei, 

tankönyvei nemcsak a szakintézmény színvonalát emelték, hanem a kolozsvári iskolák 

számára is irányt szabtak és modellként szolgáltak. Ének- és hangszertananyagai jól 

használható, technikai szempontból is megfelelő elméleti és gyakorlati alapismereteket 

tartalmaznak, felépítésük világos. S bár a bennük alkalmazott műszavak egy része mára 

már csupán notációtörténeti szempontból érdekes, mégis kétségtelen, hogy Ruzitska 

gyakorlati kiadványai hozzájárultak Erdélyben a magyar zenei szaknyelv fejlődéséhez és 

szélesebb körű elterjedéséhez. Az igazgatósága alatt „a honn növendékei többoldalú 

míveltetése” céljából kiadott oktatási anyagokat, vagy a gyakori másolások révén 

ismertetett pedagógiai műveket Kolozsváron évtizedekig nem követték hasonló kvalitású 

munkák.  

 A teljes vizsgált periódusra érvényes adat, hogy a kolozsvári zeneiskola diákjai 

általánosan három évig tanultak az intézményben. Az alapképzés színvonaláról 

curriculum híján a felhasznált pedagógiai művek, a jegyzőkönyvek oktatást tárgyaló 

passzusai, a növendékhangversenyek műsorai és az azokat méltató hírlapi kritikák 

szolgálnak adatokkal. A professzionalizáció feltétele a Conservatorium esetében is a 

képzés megerősödése volt. Az iskolában már kezdetektől komplex, elméleti és gyakorlati 

ismereteket sajátíthattak el csoportos órákon a diákok: a – külön tantárgyként nem 

említett – zeneelmélet mellett alapvető ének- vagy hangszertechnikát. A korabeli iskolai 

rendszer követelményeinek folyományaként a tanulók évente legalább egy ízben 

nyilvános próbatételen szerepeltek – a növendék-hangversenyek idézett műsoraiból, 

felépítésükből kitűnik, mennyire közvetlenül valósított még meg a Muzsikai Egyesület 

által az intézmény „ünnepének” aposztrofált vizsga a zene egyik alapvető funkcióját, az 

együttmuzsikálás örömét. A próbatételeken a növendékek mellett az egyesület ún. 



151 
 

munkáló tagjai is közreműködtek a nagyobb előadói apparátust igénylő művekben. A 

vizsga a korabeli muzsikális akadémiák mintáját követte úgy szervezésében (gyakran 

készült rá meghívó és a sajtó is beszámolt róla), mint programjában. Műsorában nyitány 

vezette be vagy zárta le a kamaraművek és szólószámok váltakozó sorát. Tipikus 

„tandarab” ritkán került a programba, kivételt talán csak a fúvóshangszert tanulók 

„hármóniái” képeztek. 

 Fontos szerepe volt a növendékek gyakori zenés-színházi és az egyházi 

liturgiában való bekapcsolódásának. Az elméleti ismereteket minden esetben énekkel, 

vagy hangszerrel párosító tanulási folyamatban ugyanis a tanulók nyilvános fellépésének 

elengedhetetlen gyakorlata – amint azt fentebb, a zenés színházi együttműködések 

kapcsán kifejtettem – a Conservatorium oktatáspolitikáját a teljes vizsgált periódusban 

jellemezte.  

 Az 1850-es évektől a fenti tendencia már nem volt jellemző. Tetten érhető ez a 

személyi változásokban is: a korábban több azonos tagot, pártfogót, vezetőt 

felsorakoztató két kulturális intézet, a színház és az iskola testületi névsoraiban ekkora 

már alig találunk közös neveket. A teátrumban a belső változások során a színházi 

zenekar ügye is sajnálatos módon háttérbe szorult, s előbb katonai, majd ún. népi zenekar 

töltötte be ezt a szerepet. Mivel a Conservatoriumban, megfelelő tanerő hiányában 

szünetelt a lánynövendékek oktatása, a színházban sem volt 1859-1869 között női kar. 

Ebben a periódusban a zenetársaság tevékenységei közül szinte teljesen kikerült a 

nyilvános hangversenyek s a zenés-színházi koprodukciók életrehívása.  

 A kolozsvári Conservatorium fejlődését a korabeli erdélyi művészeti 

kiezdeményezések ismeretében sikertörténetként könyvelhetjük el. Gondoljunk csak az 

1846-ban a Muzsikai Egyesület alapítását sok aspektusában idéző csíksomlyói 

kezdeményezésre, amely másfél év után nem kizárólag a szabadságharc eseményei, 

inkább a helyi pártfogók és szakmai bázis hiányában szűnt meg (Bicsok, 2012). Az 

iskolának lehetett volna a Katolikus Líceum keretén belül működő művészeti intézethez 

hasonló sorsa: az 1836-tól kizárólag vezetőjétől, Simó Ferenc tevékenységétől függő 

Normál Rajzoda fölött „eljárt […] az idő, hivatását betöltötte s 1866-ban csendesen 

megszűnt” (Biró, 1943, 397. o.). A politikum befolyása a kolozsvári Conservatorium 

működése során több ízben is nyomon követhető, az abszolutizmus korlátozásai után a 
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Rajzodával ellentétben azonban a zeneiskola megerősödve, növekvő tanulószámmal 

folytathatta oktatási tevékenységét. 

 A Muzsikai Egyesület társadalmi szerepvállalása nem kizárólag az oktatásban, 

vagy hangversenyzésben nyilvánult meg. Bár gyakran küzdött anyagi nehézségekkel, a 

zenei intézet szinte évente adakozott, vagy hathatósan közreműködött különböző nemes 

célok (kolozsvári szerencsétlenek, pesti árvízkárosultak, a helyi kisdedóvó intézet 

megalapítása, a salzburgi Mozarteum javára, vagy akár színész-tagtárs beteg feleségének 

megsegítése) érdekében, nem feledve, hogy „maga a Conservatorium is a részvét 

filléreiből vette több évek előtt kezdetét.”257 Ehelyütt emelem ki, hogy a zenei egyesület 

oktatáspolitikájának kezdettől részét képezte a filantrópia. (A szegény tanulók ingyenes 

tanításának gyakorlata azonban az évek során praktikus céllal kissé átalakult: csak olyan 

hangszereket tanulhattak a kevésbé tehetősek, amelyekre szükség volt a zenekarban, vagy 

amelyeket mások nem választottak.) 

 Az 1850–1869 közötti, a Conservatorium történetében már kevésbé élénk 

periódus során az iskola közszereplése jobbára csak az oktatási tevékenységre csökkent. 

Az 1859-től folyamatosan hirdetett zenei kurzusok azonban a korábbi, fluktuáló 

érdeklődéssel szemben már állandó, jelentős tanulói bázisra támaszkodhattak. Emellett az 

intézet iskolája iránti bizalom jeleként értelmezhető az 1850-es évektől rendszeresen 

igényelt és lassan növelt, Kolozsvár Városi Tanácsa által megítélt járulék is. 

 A vizsgált időszak végére intézetünk, a legkorábbi alapítású magyar zeneiskola 

fenntartotta ugyan az évtizedek során a kolozsvári és tágabban a magyar kulturális-

társadalmi életben és a szakmában kivívott helyét, további fejlődését azonban külső és 

belső tényezők egyaránt akadályozták. A Conservatorium iskolájának tevékenysége 

ekkor már nem kapcsolódott szorosan sem helyi zenekar, sem a színház munkájához. Az 

intézet vezetője, Ruzitska György hajlott kora, más irányú elfoglaltságai miatt (regens 

chori volt a piaristáknál, valamint állandó tanár a Katolikus Gimnáziumban) már nem 

tudta conservatoriumi munkáját a korábbi intenzitással végezni. Az önkényuralom 

időszakában, de még a kiegyezést követő évtizedben sem akadt Kolozsváron hozzá 

hasonló formátumú zenész, aki átvehette volna az intézet irányítását.  

                                                 
257 Kolozsvári magyar Konzervatórium/14/1843, 19. o. verso 
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 A továbbiakban azonban erre már nem egy személy, és nem is egyetlen 

intézmény volt hivatott. Állandósult a helyi színház helyzete, s azon belül a zenés művek 

előadásának kerete is kialakult. A dalárdamozgalom széles körben, iparos-egyletek, 

céhek vagy polgári csoportok számára tette elérhetővé a zene művelését. A 

Zenekonzervatóriumban az 1880-as évektől alkalmazott, szakképzett művésztanárok 

magas színvonalú, rendszeres hangversenyeik révén foglaltak el jelentős helyet a 

kolozsvári kulturális életben. Az 1819-ben, a nemzeti törekvések tipológiája, valamint a 

nemzeti mozgalmak igényelte intézményrendszer kialakulásának folyamatában létrejövő 

Muzsikai Egyesület a század végére önálló szakoktatási intézet lett. Elődintézményét a 

kolozsvári Zenekonzervatórium a 20. század elejéig büszkén számon tartotta, 

alapításának évét (előbb 1836-ot, majd az 1819-es dátumot) hivatalos pecsétjén is 

feltüntette. 

 A következő évtizedek történelmi viszontagságai közepette a kolozsvári 

zeneiskola többször kényszerült arra, hogy újraértelmezze képzési lehetőségeinek 

feltételeit. Ezzel is magyarázható, hogy a nemzeti művelődés érdekében tett 

megvalósításai kikerültek a köztudatból, s a 19. század elején alapított egyesület 

elsődleges funkciója, valamint hatása és jelentősége a korszak és a régió 

kultúrtörténetében még a szakma érdeklődésében is csupán a vidéki városok periférikus 

jelzőjét viselve jelent meg. 

 Az intézet utólagos megítélése, elismerése, tevékenységeinek kései recepciója 

azonban a történelmi tényeken nem változtat. 1819-ben, magyar nyelvterületen elsőként, 

egy állandó művészeti intézmény, Muzsikai Egyesület alakult Kolozsváron. A gyakori 

hangversenyek, zenés-színházi együttműködések, az egyleti munka és az anyanyelvi 

oktatás igényének érvényesítése révén az intézet általános művelődési céljának meg is 

felelt, ezen túlmenően azonban már alapításától kezdve elsődleges feladatának a zenei 

nevelést tartotta. A közízlés fejlesztését a Conservatorium mindenkori vezetői a 

széleskörű, magyar nyelven megvalósuló zeneoktatás révén látták elérhetőnek, a tanítás 

képezte tehát az intézet ténykedésének gerincét. Nagyvonalú pártfogói, szakképzett 

irányítói s más nevelő- és művészeti intézményekkel való dinamikus együttműködésének 

is köszönhető, hogy az egyesület pedagógiai tevékenysége a vizsgált periódusban, 1819-

től 1869-ig – két epizódot leszámítva – folyamatosan, és egyre magasabb színvonalon 
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valósulhatott meg. Az intézet nemzeti konzervatóriummá, tehát államilag támogatott, 

széles körben elismert, vezető intézménnyé való fejlesztésének reális távlata 

fogalmazódott meg az 1842-es Országgyűlés elé tárt iratban. S bár a célra megítélt 

támogatást csak elviekben kapta meg a kolozsvári egyesület, és vagyonos patrónus híján 

működésének anyagi feltételei is igen korlátozottak voltak, a Conservatorium ezt 

követően is fenntartotta oktatási tevékenységét.  

 A biedermeier polgári eszmény – a művészet szélesebb körű ismertetése, a 

fiatalok esztétikai nevelése és a nemzeti közművelődés elősegítése egyaránt – nyomon 

követhető az intézet kialakulásának és működésének történetében. A Muzsikai Egyesület 

létesítése és fennmaradása még igen, az egyre bővülő képzési feltételek, a növendékek 

hangverseny- és zenés-színpadi megvalósításai, az erdélyi régióban képviselt állandó 

szerepvállalás azonban már nem tekinthető kizárólag a korszellem megnyilvánulásának. 

A reformkorban, amikor „a kultúra nemzetivé színezett etikai elvárások mérlegén 

méretett meg” (Fried, 1998. 35.), a kolozsvári zenei intézményben folyó oktatás már a 

professzionalitás jegyében valósult meg. Mindezek ismeretében a Conservatorium 1819-

1869 közötti tevékenysége méltán értelmezhető a kelet-európai zenei szakoktatás 

rendszerének egyik első, a modern magyar nevelésügy kialakulásának pedig a legszebb 

értelemben vett, nemes célú előfeltételeként.  
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1a. melléklet: Felhívás, 1819, AK, MsR2831



1b. melléklet: Felhívás, 1819 (folytatás)



4. melléklet: Meghívó a Muzsikai Egyesület nyilvános vizsgájára, 1820, AK, MsR2831



2a. melléklet: A Muzsikai Egyesület felhívása, 1819, KÁL, F1188/1



2b. melléklet: A Muzsikai Egyesület felhívása (folytatás)



3a. melléklet: A Muzsikai Egyesület jelentése, 1822, AK, MsR2831



3b. melléklet: A Muzsikai Egyesület jelentése (folytatás)



5. melléklet: Felhívás, 1835, OSZK, Plakát- és kisnyomtatványtár



6. melléklet: Jelentés, 1836, OSZK, Plakát- és kisnyomtatványtár 



7a. melléklet: A Muzsikai Egyesület jenetése az 1838-1839. évre, 
Nemzeti Társalkodó, 1840. jún. 3., II. félév, 1. szám
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8a. melléklet: A Muzsikai Egyesület országgyűlési kérelme, 1842,
 Nemzeti Levéltár, Hargita megyei igazgatóság, F256.



8b. melléklet: A Muzsikai Egyesület országgyűlési kérelme (folytatás)



8c. melléklet: A Muzsikai Egyesület országgyűlési kérelme (folytatás)



9. melléklet: A Conservatorium felhívása, 1854, AK, MsR2831



10. melléklet: A Conservatorium iskolai hirdetése, 1859, AK, MsR2831



11. melléklet: A Conservatorium iskolai hirdetése, 1861, AK, MsR2831



12a. melléklet: Ruzitska György Énekiskola, OSZK, MsMus253

12b. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás) 



12c. melléklet:Ruzitska György Énekiskola (folytatás) 

12d. melléklet:  Ruzitska György Énekiskola (folytatás)



12e. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)

12f. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)



12g. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)

12h. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)



12i. melléklet:    Ruzitska György Énekiskola (folytatás)

 12j. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)



12k. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)

12l. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)



12m. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)

12n. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)



12o. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)

12p. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)



12q. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)

12r. melléklet: Ruzitska György Énekiskola (folytatás)



13a. melléklet

13b. melléklet:  (folytatás)Ruzitska György Tabelle für collectiven Unterricht...

: Ruzitska György Tabelle für collectiven Unterricht..., OSZK, MsMus 256



14b. melléklet: A Kolozsvári Zene-Conservatorium pecsétje
(Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár, VII.a. 150)

14a. melléklet:  , cca 1834
 

A Kolozsvári Muzsikai Szorgalom Társaság pecsétje
 (Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár, IX. c 22.)



14d. melléklet: A Kolozsvári Conservatorium pecsétje
(Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár, XI. c. 243/1D)

14c. melléklet:  A Kolozsvári Muzsikai Conservatorium díszpecsétje
(OSZK, Kézirattár, Fond XII-546., részlet)



Időszak Megnevezés Vezetőség Események 
1819-
1822 

Muzsikai 
Egyesület, 
Muzsikai Intézet 

Bánffy György – pártfogó 
Hollaki Antal – elnök 
Polz Antal – zenei 
igazgató 

- alapítás (1819. jún. 8.) 
- zeneoktatás (1819. júl. 1-től) 
- „Bánffy-hangversenyek“ 
- zenés-színházi 
együttműködések 
- ünnepélyes vizsgák 

1822-
1823 

Muzsikai 
Egyesület, 
Muzsikai Intézet 

Jósika János – pártfogó 
(1822. novemberétől) 
Hollaki Antal – elnök 
zenei igazgató nincs 

- zenés-színházi 
együttműködések 
- Bánffy György halála 
- zeneoktatás megszakítása 
(1823. augusztus 31.) 
- ünnepélyes vizsgák 

1828-
1831 

Muzsikai Egyesület 
 

Rhédey Ádám – elnök 
V0sz. Grosspeter József, 
majd 1830-ban Ruzitska 
György – zenei igazgató  

- zeneoktatás újraindítása (1828. 
május-1831) 
-zenés-színházi 
együttműködések 

1832-
1835 

Kolozsvári 
Muzsikai 
Szorgalom 
Társaság  
 

Habsburg Ferdinánd 
(1834-től)– pártfogó 
Wass Imre majd Mikes 
János – elnök 
Grosspeter József – zenei 
igazgató 

- Templomi és Színészi 
Muzsikai Társaság megalakulása 
- Erkel Ferenc választmányi tag 
(1834)  
 

1836-
1849 

Kolozsvári 
Conservatorium 
Muzsikai 
Conservatorium 

Habsburg Ferdinánd – 
pártfogó 
Mikes János – elnök 
Ruzitska György – zenei 
igazgató 

- a két zenetársaság fúziója 
- differenciált zeneoktatás 
- 1842 Ruzitska György 
hivatalos énekiskolai 
tananyagának megjelentetése 
- 1842: Országgyűlési kérelem a 
Conservatorium nemzeti rangra 
való emelésének érdekében 
- zenés-színházi 
együttműködések 
-Liszt Ferenc 1846-os látogatása 
és adománya 
- zeneoktatás megszűnése 1848 
vége 

1850-
1869 

Kolozsvári 
Conservatorium, 
Zene-
Conservatorium 

Mikes János – elnök 
Bethlen János – alelnök 
Ruzitska György – zenei 
igazgató 

- zeneoktatás újraindítása 1859 
- ünnepélyes vizsga-
hangversenyek 

 

15. melléklet: A kolozsvári Muzsikai Egyesület/Conservatorium történetének kronológiája 
1819-1869 között 



Időszak Tanárok Szakok Oktatási anyagok Jeles 
tanítványok 

1819-1823 Igazgató: Polz Antal  
 
Grosspeter József 
Trtzka János 
Balthasar Gingelle (1820-
ig) 
Heinisch József (1820-tól) 

 - ének 
- hegedű 
- fúvós 
hangszerek 
 

Polz Antal: Elementar Buch für die 
Siengkunst zum Lernen  
Méthode du Chant du Conservatoire 
de musique (1810) 
Johann Georg Wunderlich: Méthode 
du Flute du Conservatoire 
Carl Schultz: Schulgesangbuch 
André (?):Hegedűiskola 
Kürtiskola 

Borsos Klára 
Botos István 
Botos Karolina 
Brassai Sámuel 
Diószegi Mihály 
Gyergyai Ferenc 
Gyulai József 
Kis Júlia 
Klein Rozália  

1828-1836 Igazgató: Grosspeter 
József (1835-ig) 
Ruzitska György (1830 és 
1835-től) 
 
Trtzka János (1830-tól) 
Trischler Jakab 
Johann Maszak (1835-től) 

- ének 
- fúvós 
hangszerek 

Méthode du Chant du Conservatoire 
de musique (1810) 
Johann Georg Wunderlich: Méthode 
du Flute du Conservatoire 
Carl Schultz: Schulgesangbuch 
André (?):Hegedűiskola 
Kürtiskola 

 

1836-1848 Igazgató: Ruzitska 
György 
 
Grosspeter József (1844-
ig) 
Johann Maszak (1837-ig) 
Trtzka János (1840) 
Kinsburg Károly (1845-
1847) 
Jékely József (1844-1845) 
Dörner Mihály (1844-
1845) 
Ditz 
Latabár Endre (1838) 
Kuna Antal (1837-től) 
Diószegi Mihály  

- ének 
- szólista-
képzés 
(1844-től) 
- hegedű 
- nagybőgő 
- fuvola 
- oboa 
- klarinét 
- fagott 
- kürt 
- trombita 
- harsona 
 

Ruzitska György: Énekiskola (cca 
1843) 
Harsonaiskola 
Nagybőgőiskola 

Bartalus István 
De Caux Mária 
Gauthier Margit 
Mátéfi Károly 
Pály Gyula 
Ruzitska Béla 
 

1859-1869 Igazgató: Ruzitska 
György (1869-ig) 
 
Szuck György (1859-
1861) 
Kaczér Ferenc (1859-
1862) 
Kuna Antal (1861-től) 
August Wattervlied 
(1862-től) 
Diószegi Mihály 

- hegedű 
- cselló 
- klarinét 
- vadászkürt 
- brácsa 
(1861-től) 
 

Ruzitska György: Practische 
Violinschule 

 

 

16. melléklet: Zeneoktatás a kolozsvári Muzsikai Conservatoriumban (1819-1869) 
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