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IX. Győri Zenei Nevelési Konferencia
2017. május 11-14.

    
Fél évszázada – éppen 50 éve merült fel a gondolat, hogy 
Magyarországon rendezzenek Zenei Nevelési Konferen-
ciát. Most 2017-ben, a Kodály jubileumi évben különö-
sen értékes a visszaemlékezés, mivel az első nagy orszá-
gos találkozó terve és annak előkészületei éppen 1967-
ben kezdődtek. 

A gondolatot Kodály tanítványa, Szőnyi Erzsébet  
a Zeneakadémia tanára vetette föl, visszaemlékezéséből 
idézünk: „Az ötlet nagyon időszerűnek látszott, mert az 
1964-es rendkívül sikeres budapesti ISME konferencia 
után, az 1965-ben Bonn-ban rendezett Bundes schul-

musik Woche (Szövetségi Iskolazenei Hét) mintájára alkalom kínálko-
zott egy hazai nagy seregszemlére, mely betekintést nyújt az egész zenei 
nevelési vertikumba.” Így az ottani részvétel és az ott szerzett tapasztala-
tok feltárták egy ilyen a szakmát megmozgató, széleskörű konferencia 
jelentőségét, és egyúttal annak a felismerését, hogy Magyarországon ren-
dezzenek hasonló nemzetközi konferenciát a magyar zenetanárok részére. 

Az elképzelés partnerre talált Győr városában. Dr . Nagy Miklós tanár, 
karnagy, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola, majd Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola igazgatója, az időben Tanácstagként meg tudta győzni a város 
vezetőit – különös tekintettel a város 700 éves évfordulójának közeled-
tére – a zenei rendezvény támogatására. Győr 1967. februárjában beje-
lentette, hogy kéri a Magyar Zenei Nevelési Konferencia rendezési jogát. 
Kodály Zoltán örömmel fogadta a tervet és megkezdődtek az időpont 
egyeztetések személyes találkozásra. Kodály Zoltán 1967. március 6-án 
bekövetkezett váratlan halála során sajnálatos módon erre már nem ke-
rült sor. – De így esik egybe a két 50 éves évforduló, a halál – és az új 
nagyszerű terv születése. 

Az 1968. májusára tervezett Konferencia előkészületei hatalmas ener-
giával zajlottak. 

Budapesten Szőnyi Erzsébet szervezte a zenei programot. Az érdek-
lődési körbe vonta a legkiválóbb szakembereket és meghívta  
a zenei előadókat, és szekció vezetőket. Csak néhány nevet említek a 
teljesség igénye nélkül, akik mai napig élénken az emlékemben élnek. 
Bárdos Lajos, Sárosi Bálint, Somfai László, Tusa Erzsébet, Forrai Katalin, 
Ugrin Gábor, Párkai István, Vikár László. 

Győrben Módos Dezsőné tanácselnök helyettes küzdött a konferenciá-
ért. Úgy döntöttek, hogy a Művelődési Osztály egyik felügyelője zenész 
legyen. Hosszú ideig Pintér Ferenc töltötte be e tisztséget – ő már sajnos 
nincs közöttünk. Ám tisztelettel köszönthetjük Győr városának a szerve-
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zőit és tanúit akik még köztünk lehetnek, mindenek előtt Dr . Nagy  
Miklós és Cziglényi László tanár urakat, valamint Nagy Klára tanárnőt.

Az első konferenciának hatszáznál több résztvevője volt. Az ország 
ének- és zenetanárai óvodától a középiskoláig, hangszeres tanárok alsó 
és középfokról, nagy érdeklődéssel várták e találkozást, hiszen ilyen fó-
rum addig még nem volt. Akkori résztvevők ma is felejthetetlen élmény-
ként emlékeznek azokra a csodálatos napokra amikor zengett, csengett 
a város az énekszótól. A zárónap estéjén énekszóval vonultak a Város-
háza elé, ahol már szólamokba csoportosulva zúgott fel Kodály-Berzsenyi 
Magyarokhoz kánonja, Szőnyi Erzsébet vezényletével. A Konferencia jó 
híre hamarosan elterjedt és háromévenként megismételve, öt alkalom-
mal rendezték e nemzetközi kitekintésre is méltó konferenciát. 

 Később e nemes feladathoz társult a Magyar Zeneiskolák Szövetsége. 
Itt megemlítem Földes Imre professzor vezetését, Csébfalvi Éva szerve-
zését, és Laczó Zoltán közreműködését, aki a legutóbbi VIII. Konferen-
cián még előadóként szerepelt, de mint igaz tanúságtevő, sajnos már 
nincs közöttünk.

Miközben az elmúlt évtizedekben országszerte újabb fesztiválok és 
szimpóziumok szerveződtek, kialakítva saját hagyományukat, ezalatt 
Győrből kevesebb hír érkezett. Ám alig két évtized elmúltával az emlé-
kezés felelevenítette azon emlékezetes napokat amikor város-szerte zen-
gett az énekszó és a Győrben zajló események híre messzire eljutott.  
A város számos zenei intézménye, nagy tudástartalékkal, sokirányú ak-
tív szervezéssel, közös összefogással megindította a tervezést újabb  
országos nagy találkozó megrendezésére. A terv megvalósult és 2010 
áprilisában megrendezésre került a VII. Zenei Nevelési Konferencia, és 
ekkor célul tűzték e nemes hagyomány további folytatását. Így került sor 
a VIII. Konferencia létrejöttére 2014-ben május 15-18-ig. Majd ennek  
értelmében került megrendezésre most, 2017. május 11-14 között a  
IX. Győri Zenei Nevelési Konferencia. 

Az újkori szervezőbizottság nagy gonddal szervezte a programot, eb-
ben segítettek az elmúlt évi tapasztalatok is. Három fő területet említ-
hetünk meg: A résztvevők országos keretekben való felkutatása, meghí-
vása; A program összeállítása, kiváló előadók felkérése; A helyszín ki-
választása, megszervezése. E tekintetben is különös elismerés illeti a 
szervezőket. Győr gyönyörű belvárosának közepén a „Káptalandombon” 
álló Konferencia Hotel volt a Konferencia központja. Az ünnepélyes 
megnyitó, az előadások helyszíne, a szállás és étkezés mind azonos he-
lyen! Az idő kihasználása (és valljuk meg a kényelem) mellett ez adott 
lehetőséget a résztvevőknek az előadásokat követően az állandó további 
szakmai eszmecserékre, ami a továbbképzéseknek egyik legnagyobb – 
hivatalosan ugyan nem jegyzett – de jelentős haszna. 

A programszervezésnek két ága volt: az Előadások és a Szekció prog-
ramok. Ehhez kapcsolódtak a szabadon választható koncert lehetőségek 
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az Öt Templom Fesztivál keretében. Egyik érdekessége a városnak, Győr 
–Újváros egyedül álló építészeti értéke, a szinte egyazonos utcában ta-
lálható 5 templom: a Görögkatolikus- Katolikus- Református templom, 
a Zsinagóga és az Evangélikus Öregtemplom. (Itt említhetjük meg, hogy 
versenyben vannak előkelő helyezéssel, a Minősített Európai Fesztivál 
cím fődíjáért.) Az egymást követő estéken mindegyikben egy-egy kü-
lönleges vendég-együttes előadásában megszólaló hangversenyt tartot-
tak, mely nagy közönség érdeklődést vonzott.

Beszámolónkat időrendi sorrendben követhetjük. Május 11-én csütör-
tök délután volt a konferencia ünnepélyes megnyitója. Rózsavölgyi László 
Győr MJV Kulturális (sport, turisztikai) bizottság elnöke a város nevé-
ben köszöntötte a vendégeket, a nagy számban érkezett résztvevőket  
és sikeres, eredményes tanácskozást kívánt. Megnyitó beszédet  
Dr . Márkusné Natter-Nád Klára mondott, melyben kiemelte a Nevelési 
Konferencia megalapításának példamutató jelentőségét, megemlítve  
a múlt kiváló szakembereit akik kezdetektől részesei voltak ennek a lét-
rehozásában és színvonalas fenntartásában, tovább fejlesztve fél évszá-
zadra kiható hatását. Majd egy fontos, örömteli hír bejelentésével kívánta 
köszönteni a Konferenciát.

2016 december elején felvették a „Kodály-módszert” a szellemi kul-
turális örökségek UNESCO-listájára. „A legjobb megőrzési gyakorlatok” 
családjába nyert felvételt. A döntést a Kulturális Örökség Kormányközi 
Bizottsága hozta meg. A Bizottság Magyarország javaslata alapján kivá-
lasztotta a Kodály Koncepciót, mint a népzenei hagyomány őrizőjét,– 
mint az Egyezmény szellemében legjobban működő programot, projek-
tet, illetve gyakorlatot. A nemzetközi sajtóközlemény összefoglalásában 
a következő szöveg jelent meg:

„A »Kodály-módszer« alapja az, 
hogy a zenei fogékonyságot már egé-
szen kisgyermekkortól kezdve fejlesz-
teni kell. A magyar módszer világszer-
te ismert és elismert, hiszen jól alkal-
mazható más társadalmi, kulturális 
közegben is”. 

Az 50 éves múltra visszatekintő 
Győri Zenei Nevelési Konferencia bát-
ran és büszkén vállalhatja, hogy része-
se ennek a sikernek. Magas szintű 
szakmai megalapozottsággal, szervező 
munkájával, széles tömegek bevonásá-
val sokat tett azért, hogy ismertesse, 
terjessze, megvalósítsa a Kodály kon-
cepciót hazai környezetünkben, és 
messze túlmutatva határainkon túl is. 
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Ehhez a jelentős, előre mutató munkához, további sok sikert, és nagyon 
eredményes Konferencia-napokat kívánunk! 

Énekszó követte a beszédeket. A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola kórusa foglalta el a színpadot és csengő, szép hangon szólaltatott 
meg népdalokat és Kodály műveket: Zöld erdőben, Egyedem, begyedem, 
karnagyuk Etseyatse Andrea tanárnő remek irányításával. Ezt követte  
a Győri Pedagógus Énekkar . A kiváló együttes különböző korszakok  
műveit adta elő Katona Tibor karnagy vezényletével. Zeneileg igényesen 
megformált előadásban, felhangzott: Arcadelt: l bianco e dolce cigno; 
Kodály Zoltán: Adventi ének; Ligeti Györgytől: Két kánon. 

Az elkövetkező három nap délelöttjén voltak az előadások, ami a reg-
geli beénekléssel kezdődött. Pénteken és vasárnap Katona Tibor Szt. 

László-díjas karnagy 
vezetésével, aki nép-
dal énekléssel indí-
tott. Nagyon változa-
tos szép válogatást 
adott közre, nagy-
részt Kodály Zoltán 
gyűjtötte népdalok-
ból, és jó, hogy a kot-
tát is kézbe adták, 
mert utóbbi időben 
ritkábban énekelt 
népdalok is szerepel-
tek melyek az ifjú  
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generáció számára az újdonság erejével hatottak. De szépségük azonnal 
elfogadottá tette, így lelkes és örömteli éneklés hangján szólaltak meg. 
Könnyebb többszólamú művek és egy kis hagyományos hangképzésre 
is jutott idő. 

Az első előadást, dr . Antal Lundström Ilona, tudományos kutató,  
a zenepedagógia professzora tartotta melynek aktuális címe: Kodály 
Zoltán zenei nevelési rendszerének jövőbe mutató hatása. A gazdag ta-
pasztalatokra épült előadás központi témája „Minden teendőnk egyetlen 
szóban foglalható össze: nevelés” eköré csoportosítva vázolta fel az elért 
eredményeket és sorolta fel azt a sokrétű feladatot melyek a zenepeda-
gógia területén előttünk állnak. Dr . Ruppert István a Széchenyi István 
Egyetem Művészeti Karának dékánja, A zenei felsőoktatás változásai az 
elmúlt évtizedben című témát vázolta. S bár kiinduló pontként említet-
te a magyar zeneoktatást meghatározó intézmények létrejöttét: 1840-ben 
a Nemzeti Zenede, majd 1873-ban a Zeneakadémia – az előadás gerincét 
az elmúlt évtizedek bizony nagyon sűrű változásainak közlése – és azok 
kedvezőtlen hatásainak az elemzésével vázolta az előadó a reális ténye-
ket. Túrmezeyné Dr . Heller Erika az ELTE Tanító és Óvóképző kar Ének-
zenei Tanszékének docense, „A zene gyökere tudniillik az ének” – az 
éneklés és a zenei tehetség kapcsolata címmel előadásában kifejtette mi-
ként is fejlődik az éneklés készsége a legkisebb kortól, vetítéssel ábrázol-
va a néhány hónapos kisbabáknak a zenére való aranyos reagálását. 
Tudományos alátámasztással bizonyítva, hogy a zenei tapasztalatszer-
zésben milyen nagy jelentősége van a jó éneklés készségének. Dr . Buda 
Mariann a Debreceni Tudományegyetem főiskolai docense, Művészetek 
és tanulás témáját fejtegette, érdekes adatokat közölt, kifejtve, hogy  
a tudás nem a tanulási helyzet reprodukálása, hanem a tudás felhaszná-
lása új helyzetben. Ez alkalommal tudományos alátámasztással is hall-
hattuk: hogy a heti 1 Ének-zene óra már legfeljebb csak a reproduktív 
készségek stagnálásához elegendő.

A következő napon „telt ház” fogadta a Budapestről érkező Sapszon 
Ferenc Kossuth-díjas karnagyot a Reggeli beénekléshez . Egyre szebben 
szólalt meg a „terem kórusa” a különböző hangzatgyakorlatok során, 
közben buzgón jegyzeteltek is, hiszen mindenki kíváncsi volt, mi a va-
rázsa a Sapszon vezette Kórus-család zengő tiszta hangzásának. Majd 
egy vidám kis mozgás után a kiosztott most megjelent Kánon füzetből 
énekelték Clemens non Papa egyik Sanctus kánonját. E kis gyakorlati 
bemutatót követte Sapszon Ferenc a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 
alapítója és művészeti vezetőjének előadása melynek címe: „Mindennap 
énekelni?” A Kórusiskola koncepció néhány részlete . Az angliai Kórusis-
kola elveit magában foglaló elvek és a magyar Ének-zenei általános is-
kolák tovább fejlesztett változata alapozza meg a Kórusiskola létét. 
Sapszon Ferenc évtizedek óta következetesen dolgozik azon, hogy meg-
valósíthassa a kodályi pedagógia egyik legfontosabb elvét: „Az általános 
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iskola célja a teljes 
ember megalapozá-
sa.” A zenei nevelé-
sen belül a megfelelő 
módszer, a képessé-
gek fejlesztése, a ze-
nei élménnyel való 
találkozás a minden-
napok feladatát  
képezi, de mindezt  
kiegészíti az a har-
monikus légkör ami  
a boldogabb ember 
kialakulását eredmé-

nyezi. És aki bármikor hallotta az iskola különböző korosztályaiból ala-
kult kórusait ezt azonnal megérzi. Minden szakember természetes óha-
ja hasonló eredményeket elérni, ezért hallgatta mindenki különös ér-
deklődéssel e nagyon vonzó és tanulságos előadást. 

Szkordiliszné Dr . Czitrovszky Ilona, kutató tanár, a Zenetanárok  
Társaságának alelnöke. A Zeneiskolában oktató zenepedagógusok szem-
szögéből világított rá a zenei nevelés hagyományos és napjaink igényei-
nek megfelelő oktatásról, hogyan alakítsák ki legjobban azt a bánásmó-
dot amely felkelti az érdeklődést a klasszikus zene iránt. Megemlítette  
a ZETA-val való szorosabb kapcsolat felvételét ahol a szakmai párbeszé-
dekre kölcsönös érdek érvényesítésre nyílik lehetőség.

Dr . Csépe Valéria, a MTA Közoktatási Bizottságának elnöke, a TTK 
Agyi Képalkotó Központjának kutatócsoport vezetője, a BME TTK Kog-
nitív Tudományi Tanszék egyetemi tanára és a Pannon Egyetem Több-
nyelvűség Nyelvtudományi Doktor Iskola egyetemi tanára. Kutatói tevé-
kenysége a beszéd, zene, olvasás területére terjed, az éneknek és zenének 
az agy fejlődésére, ezzel összefüggésben a beszédfejlődésre gyakorolt 
transzferhatás szisztematikus vizsgálata vezette. Előadásában több pél-
dára is hivatkozott. Kutatóképzésre irányuló munkája sok fiatal dokto-
randuszt indít erre a területre. A Zenepedagógusok bíznak abban, hogy 
e sokirányú kutatás alátámasztja, megerősíti a zenetanulás jelentőségét 
ami eredményezheti az oktatás területén való nagyobb elismertséget. – 
Szombat délután programja „Győr felfedezése” volt, városnézés, idegen-
vezetéssel.

A vasárnap reggeli beéneklés Katona Tibor vezetésével ismét, hangu-
latos, szép kóruséneklést elevenített fel. Reményi Attila zeneszerző,  
a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium tanára, A kortárs 
zene olvasása címen, a legrégebbi és a mai legkülönlegesebb kotta lejegy-
zéseket mutatta be. Majd Csodálatos népzene címen, dr . Fehér Anikó  
a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani  
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Kutatóintézet tudományos munkatársa vázolta sokoldalúan a népzene 
tudományos és gyakorlati megközelítésének ágazatait, zenével alátá-
masztva azzal a mindenki számára megszívlelendő tanáccsal, hogy: Azt 
tudjuk hitelesen átadni amit magunk is szeretünk! E gondolathoz kap-
csolódott Kodály Zoltán szavait átvéve: „Gyötrelem, vagy gyönyörűség” 
címmel dr . Mindszenty Zsuzsánna, az ELTE Zenei Tanszék docense,  
a KÓTA elnökének előadása. Napjaink legfontosabb kérdése és feladata 
miként tudjuk a zenét, az éneket, a kórusmuzsikát úgy tanítani, hogy 
valóban gyönyörűség legyen? Mit teszünk és mit tudunk ezért tenni? 
Szakmánk egyik legfontosabb kérdése napjainkban. A továbbiakban ezt 
a kérdést feszegette Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetségének elnöke, Előhang –tartalmi változások az alapfokú 
zeneoktatásban című témájában. Hogy munkájuk során segítségre is 
számíthatnak a tanárok, karvezetők, karnagyok, arra adott néhány vá-
laszt, Némethné Fülöp Terézia az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai 
Oktatási Központ főosztályvezetője, Szakmai szolgáltatások lehetőségei 
a zenei nevelés fejlesztésében, című előadásában.

A Zárszóban, a három napos konferencia eredményeit és tanulságait 
foglalta össze dr . Antal Lundström Ilona . Elismerő szavai pozitívan ér-
tékelték a program összeállítását, melynek során a zeneoktatás - a zenei 
nevelés, sokirányú elméleti és gyakorlati megközelítését vázolták az elő-
adások. Kiemelte a péntek délutáni szekció programok gazdag változa-
tát és az irántuk tanúsított érdeklődés rámutatott a továbbképzések 
szükségességére és fontosságára, melynek legfőbb tanulsága, hogy ezt  
a jó példát tovább fejleszteni és folytatni kell.

A végszó legyen a Köszönet hangja. Győrben hosszú időn keresztül 
dolgoztak az előkészítésen, és kik vettek részt ebben? Az ő nevük nem 
szerepel a programban talán nem is teljes e felsorolás, de mindenkelőtt: 
Dr . Gordánné Oláh Márta, Sipos Tamásné, Szakács Erika, Katona Tibor, 
Zsegora Csaba voltak az előkészítés szervezői, és mindenkor készenlétben 
a megvalósítás zökkenő mentes gördülékeny folyamatában, mindenki 
elismerését kiváltva. Külön kell megemlíteni a műsorvezető Reider Szil-
via nevét, aki fáradhatatlan energiával, pontossággal és kedvességgel 
vezette végig a közönséget három napon keresztül a változatos, színes 
programon. 

A Program felsorolja a Támogatókat, akiket őszinte köszönet illet: 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győri Művészeti és Fesztivál-
központ, Győri Egyházmegye, Győri Tankerületi Központ, Öt Templom 
Fesztivál, Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Zene-
tanárok Társasága, Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel. 

Együttműködő segítségükkel valósulhatott meg ez a sokszínű és tar-
talmas szakmai konferencia
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SZEKCIÓ PROGRAMOK 

Péntek délután tartották, minden iskolatípusnak megfelelően hét kü-
lönböző helyen. A programot a szekcióvezető és meghívott előadók ala-
kították. 

Óvoda: Dr. Gordánné Oláh Márta és Nagy Jenőné. Általános Iskola 
alsó tagozat: Czidor Melinda és Barabás Edina, László Balázs. Általános 
Iskola felső tagozat: Sipos Tamásné és Hraschek Katalin. Középiskola: 
Justinné Ládi Etelka és dr. Fehér Anikó. Zeneművészeti szakgimnázi-
um: Gödölle Péterné és Kekkné Horváth Adél. Egyházzenei szekció: 
Katona Tibor és Kelemen Áron OSB, Dr. Medgyesy S. Norbert.

Eddig csak a felsorolásra szorítkozhattam, személyesen a Zene iskola 
szekcióján vettem részt.

A Győri Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 
első nyilvános előadásában mutatták be 

A GYŐRI VASKAKAS LEGENDÁJA című ZENÉS MESEJÁTÉKOT.
A mese feldolgozásának alapja a Győri Vaskakas legendája, mely Győr 

városának a törökök által elfoglalt eseményeit idézi. Zenéjét Laczi Emőke 
szerezte, vezényelt Gerencsér Zoltán, a háttérképeket, amelyek színesí-
tették az előadást, Vértes Kornél festményeinek felhasználásával Sirgely 
Csaba készítette. Vértes Kornél kivételével mindhárman a zeneiskola 
tanárai. 

Az inspirációt 2016 tavaszán egy pályázati lehetőség adta a tantestü-
let egy vállalkozó kedvű csoportjának. Az iskolában nagy hagyományai 

Vértes Kornél: Győr, Káptalandomb, Püspökvár
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vannak a csoportos muzsikálásnak, kamarazenének. A hangszerjáték 
alapjait mindenkinek egyénileg kell elsajátítania, ám a döcögős első évek 
után megnyílik a lehetőség a zene talán legértékesebb és leginkább örö-
möt adó ágára: a társas zenélésre. A zongora tanszak jó ideje minden 
évben létrehozott egy zenés meseelőadást, ez már jól működő gyakorlat 
volt. Most a nagyobb lehetőségeket figyelembe véve úgy gondolták, hogy 
olyan mese kerüljön megrendezésre, melyben a zongora mellett a többi 
hangszercsalád tagjai is szerepelnek. A nyár folyamán kidolgozták a ze-
nei és szöveges anyagot. A következőben a – szervező, rendező, karnagy 
– Gerencsér Zoltán szövegéből idézek: 

„Már a legelején elhatároztuk, hogy ez az előadás teljesen a miénk 
lesz; azaz saját zenét és saját szövegkönyvet írunk és természetesen, csak 
az iskola növendékei fognak a projektben szerepelni! Ilyet tudtunkkal  
a hazai zeneiskolai keretek közt még senki sem csinált! Témául nagy 
egyetértésben szintén olyasvalamit választottunk, ami a miénk: a győri  
Vaskakas legendáját. A lokálpatriotizmusra nevelés kérdéskörére és a tör-
ténet szomorúan aktuális felhangjaira akkor talán még nem is gondol-
tunk. Később annál többet. Miután elkészült a dramatizált szöveg, Laczi 
Emőke kolléganőm vállalta a tizenkét zenei betét kompozíciós munkáját.

Szeptember elején megtudtuk, hogy a pályázat sajnos nem nyert. Be-
vallom, (a pályázat sikertelenségétől lehangoltan) inkább becsületből, 
mintsem lelkesedéssel álltam neki a feladatnak, hogy az előadás egyik 
koordinátora és karmestere legyek. Aztán egyszer a 2-es teremben Emőke 
belejátszott az első darab zongorakivonatába, és akkor azt éreztem, itt 
valami olyan születhet, ami nem mindennapi! 

Megindult a nagy „növendékvadászat”, hogy a zene a potenciális elő-
adók személyére szabva készülhessen el. A résztvevők száma aztán  
a próbafolyamat alatt szépen dagadt, a végleges változatban tizennyolc 
tanárunk, harmincegy növendéke szerepelt. Nagyon változatos társa-
ság gyűlt össze, mind életkorát, mind képzettségét tekintve.

És innentől minden további szavam a köszöneté. Köszönöm nektek 
kollégáim azt a rengeteg plusz munkát, amit a – zeneiskolás mércével 
mérve gyakran igen nehéz- szólamok betanítására fordítottatok! Köszö-
nöm, hogy rugalmasak voltatok, bíztatok bennünk, és hogy fontosnak 
tartottátok ezt a projektet! Köszönöm nektek, kedves gyerekek, kicsik és 
nagyok, hogy vállaltátok a megmérettetést! Megszólalt a kezünk alatt  
a Vaskakas!”

Remek kis zenekar foglalta el a színpadot. Vonósok, fúvósok, ütősök. 
A zongora betétszámokat mindig más zongorista játszotta. Az előadás 
során két narrátor szerepelt, egy (4-ik osztályos) kislány és egy (6. osz-
tályos) fiú. 12 tételben felváltva mondták el a történelmi esemény soro-
zatot, mely a város közel 750 éves múltjából elevenített fel részleteket.  
A háttérben megjelent a színes vetített képes illusztráció majd a karnagy  
Gerencsér Zoltán intésére megszólalt az esemény jellegét kifejező – zene.
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 Az 1-ső tételben a harangok szólaltak meg. A 3-ik tétel, Győr keres-
kedő város jellegét imitálta ötletesen megszólaló állathangokkal. A tör-
ténet középpontja, hogy a törökök elfoglalták a várost. A 4-5 és 6-ik 
tétel ezt illusztrálja: a hódítók bevették magukat a városba, őrtornyot 
építettek és a csúcsára egy szélkakast tűztek, a lába alá török félholdat 
erősítettek. A képen megjelenik Mahmud Ali pasa, kijelenti: ez a város 
akkor lesz újra szabad, ha a Vaskakas kukorékolni kezd. A következő 
7-11-ig tartó tételek érdekes története, zenéje és képei azt illusztrálják, 
miként mentette meg János a kovácsmester fiatal legénye a várost,  
a „fémkakas” hangos kukorékolásával. A 12-ik tételben a Narrátor utol-
só mondata: Ma sok év után a híres Kakas a Győri Városi Múzeumban 
látható. 

A Zeneiskola dísztermét zsúfolásig megtöltő közönség körében nagy 
sikert ért el az előadás. Őszinte elismerés és köszönet illeti Szakács Eri-
ka igazgatónőt, az iskola vezetőségét, hogy ez a nagysikerű produkció 
megvalósulhatott. Az igazi élménypedagógia legszebb példáját láthattuk 
és hallhattuk.

Kívánjuk hogy ez a remek kezdeményezés példát mutatva nagyobb 
publicitást érjen el. Terveik szerint szeptemberre a CD is elkészül  
és akkor a Zenés mesejáték teljes bemutatásával sokfelé eljut, sokan 
megis merhetik.

Márkusné Natter-Nád Klára


