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Lászlóffy Zsolt zeneszerző viszont a nap hősének titulusát érdemelte 
ki túlzás nélkül, minthogy az esti hangversenyt hirtelen megbetegedése 
folytán lemondani kénytelen Bogányi Gergely zongoraművészi szerepét 
legfőképpen ő vette át személyes közreműködése révén. Az ugyancsak az 
egyetem dísztermében megrendezett záró koncertet Tőkés László EU 
parlamenti alelnök nyitotta meg – bevezetőjében Liszt hazafias tetteit és 
megnyilvánulásait méltatva –, majd Lászlóffy Zsolt előbb saját darabját: 
Rêve encore (Hommage à Liszt) játszotta el, azután Kristófi Ágnes ének-
művészt kísérte, Liszt-dalokat megszólaltatva, végül Liszt-, Chopin-, Wag-
ner- (stb.) témákra-témareminiszcenciákra improvizált: alapvetően Liszt 
modorában, egy széles érzelmi skálájú és formai felületű, ámde in ven ció-
zusan egybefogott tétel keretén belül – igazán nem mindennapi bravúrral 
és bravúrként!

Sziklavári Károly

Műhelyfoglalkozások Kecskeméten 
2011 nyarán a Nemzetközi Kodály Szeminárium keretében 

Az évtizedek óta hagyományosan megrendezésre kerülő nemzetközi zenei 
szemináriumnak idén is a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály 
Zoltán Zenepedagógiai Intézete adott otthont Kecskeméten, immáron 26. 
alkalommal. 

A zeneileg magas színvonalú, igényes nyári akadémia ez évben közel 
kétszáz résztvevőt vonzott: tudásukat gazdagítani kívánó diákokat, a fia-
tal generációkat tanítani vágyó pedagógusokat, művésztanárokat a világ 
minden tájáról.
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Nemes gesztusként idén két kiváló zenepedagógus, Forrai Katalin és 
Nemesszeghy Lajosné emléke előtt tisztelegve, olyan workshop került meg-
rendezésre délutánonként, mely az iskoláskor előtti zenei nevelés jelen-
tőségét, illetve az általános iskolai korosztály zenei nevelésének fontossá-
gát tárta fel.

A szeminárium résztvevői délelőtt különböző szintű szolfézs órákon 
vettek részt, majd a kórusok próbáin dolgoztak együtt, a délután során 
pedig 3 órás időszakban a műhelyfoglalkozások programjai közül választ-
hattak. Jómagam azt a feladatot kaptam, hogy a 0-6 éves korosztály zenei 
nevelése iránt érdeklődők számára állítsak össze hat napos szakmai prog-
ra mot. A rendezvény hivatalos nyelve az angol volt, a mi programunk a 
következő címet kapta: ’Music with Children under Six – In Memoriam 
Katalin Forrai’.

 Nagy örömömet leltem mind a napi előadások megtervezésében és 
szervezésében, mind a kollegák kiválasztásában. Olyan neves pedagógu-
sok felkérésére volt módom, akik részben tanárukként ismerhették Forrai 
Katalint, vagy írásai, dalgyűjteményei keltették fel érdeklődésüket, illetve 
módszertankönyvein nevelkedtek és évek óta követik a mesterük által 
megalapozott zenepedagógiai irányelveket. 

Megtisztelő volt együtt dolgozni Betsy Moll-al, a Duquesne Egyetem 
(Pittsburg/USA) nyugalmazott professzorával, Lucinda Geoghegan tanár-
nő vel, aki Skóciából érkezett (Nycos ),Gállné Gróh Ilonával a kiváló ma-
gyar zenepedagógussal, aki a ’Ringató’ program hazai megalapítója, a ki-
csi nyek és szüleik zenei nevelésének nagy mestere. A fiatal tanárgenerációt 
két tehetséges magyar pedagógus képviselte: M. Papp Bíborka, aki a böl-
csődés korosztály és gondozóik zenei nevelését választotta hivatásául 
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(Budapest XVII. kerület), valamint Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, az ELTE 
Zenei Tanszékének doktorandusza (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Bu-
dapest). Kollegáim mellett jómagam is előadó voltam. Mindez felemelő 
érzés volt számomra, hiszen egykori tanárom, Forrai Katalin szakmai 
hagyatékának élő továbbadása fontos számomra is.

Az előadásokat video és DVD felvételek segítségével gyakorlati tapasz-
talatok, módszertani tanácsok egészítették ki, valamint a gyermekdalok 
és gyermekjátékok eljátszása sem maradhatott el. Tekintettel arra, hogy 
a tanfolyamon résztvevő mintegy 38 óvó és tanár, diák színes nemzetközi 
csoportot alkotott mintegy 30 különböző országot képviselve (!) mindenki 
taníthatott saját hazájából való gyermekdalt, népi játékot is a többieknek. 
Ez a lehetőség már az első napon összekovácsolta a résztvevőket – remek 
volt érezni az éneklés közösségformáló erejét. A csoport multi kul tú rális 
gyökerei ugyancsak hasznára váltak az énekes délutánok hangulatának. 
A Kecskeméti Kodály Intézet internetes honlapján tallózva az érdeklődők 
szép számmal találhatnak fényképeket a mi kis csoportunkról is, melyek 
a nyári délutáni kurzusok munkája közben készültek.

Konzultálhattunk naponta, az előadások témáit folytatva, az esti kon-
certek előtt és után is. Ezt az előadások jellege, tematikájuk sokszínűsége 
biztosította is.

Néhány kiragadott téma a szeminárium első heti heti programjából: 
– a méhen belüli, valamint a közvetlenül a születést követő életszaka-

szok zenei fejlődési  jellemzői 
– a dallamos- és ritmikus beszéd, valamint az énekes felnőtt modell 

szerepe csecsemő – és kisgyermekkorban 
– szóltunk a kisgyermekkori zenei nevelés személyiségformáló erejéről, 

a koragyermekkori zenei ízlés kialakulásának , formálásának fontossá-
gáról is,
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– a zenei képességfejlesztés feladatairól, a zenei alkotókedv alakításának 
lehetőségeiről,

– a zenei nevelés fokozatos tervezésének módjairól, a dal-és mondóka 
anyag kiválasztási szempontjairól,

– a pedagógusképzés kihívásairól (gondozónők, óvópedagógusok)
– a játékosság szerepéről az iskola előtti korosztály zeneoktatásban.
A fentiekben felsorolt témákat Forrai Katalin munkásságát nyomon 

követve, zenei megfigyeléseit feltárva, módszertani tanácsait sorra véve 
tárgyaltuk. Mindezekhez Forrai tanárnő Jean Sinor-ral közösen összeállí-
tott angol nyelvű mondóka- és gyermekdal anyagra épülő módszertan-
köny vét tanulmányoztuk és használtuk – Music in Preschool – dalait adott 
szem  pontok szerint elemeztük. Nap mint nap megállapítottuk , hogy zene-
ta ní tási küldetésünk bibliája ez a könyv – hasonlóan Forrai Katalin itthon 
jól ismert és használt Ének az óvodában és Ének a bölcsődében című testvér-
könyveihez. Egyéb kiadványait, gyűjteményeit is tanulmányoz hatták a 
résztvevők – pl. Szomszéd népek dalai, vagy Európai gyermek dalok I.,II. 
– hiszen az intézet könyvtára, annak archívuma is nyitva állt az érdeklő-
dők előtt és a könyvtár dolgozóitól gyakran kaptak biztatást azok felke-
resésére. Az előadóktól pedig szép számmal kaptak napi feladatokat, me-
lyek a könyvtár látogatása nélkül nemigen voltak megoldhatók. 

Az iskola előtti zenei nevelés kihívásaival foglalkozó egy hetes kurzus 
műhelymunkái során egyre jobban megismerhették a résztvevők a 2004-
ben elhunyt Forrai Katalin sokrétű munkásságát, életművének egyedi 
voltát, zenei nevelési útmutatásainak ötletgazdagságát és azt, hogy a kis-
gyermekekkel foglalkozó pedagógusokkal szemben támasztott zenei el-
várásai ma is érvényesek, vonatkoztathatók a 21. század pedagógusaira is. 
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Kiemelten hangsúlyoztuk – Forrai Katalin tanításához híven –, hogy a 
módszert mindig az adott pedagógusnak kell megválasztani a gyermekek 
életkori sajátosságaihoz igazítva, valamint saját, egyéni felkészültségének 
megfelelően. 

Érdekes riportfilmet – archív filmanyagot – vetítettünk le az intézet 
jóvoltából az egyhetes programsorozat zárásaként, mely egykoron Forrai 
Katalinnal készült az Amerikai Egyesült Államokban . 

A hat napos elméleti-és gyakorlati képzéshez szervesen kapcsolódott 
Gállné Gróh Ilona ’Ringató’ bemutató foglalkozása, melyet kecskeméti 
kicsinyekkel – ölbeli és tipegő korú gyermekekkel és szüleikkel – tartott. 
A demonstráció nagy sikert aratott és mindenki számára elérhetővé, ért-
hetővé tette a koragyermekkori, anyanyelven és zenei anyanyelven szóló 
ének, valamint a hagyományos népi dal- és mondóka kincs fontosságát.

Köszönjük a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetnek, hogy ott le-
hettünk és falai között is ilyen nagy hangsúlyt kaphatott a kisgyermek-
kori zenei nevelés ügye. 

M. Dietrich Helga

Forrai Katalin hagyatéka dokumentumokban 

Kecskeméten a 26. Kodály Szeminári-
um és Kodály Művészeti Fesztivál ke-
retében 2011 júliusában az egyik mű-
helyfoglalkozást „In memoriam Forrai 
Katalin” címmel tartották. A szeminá-
rium vezető: M. Dietrich Helga volt. 
Az egyik előadó Elisabeth J. Moll 
(USA, Pittsburg, Duquesne Egyetem), 
Forrai Katalin életművéről és Kodály-
inspirálta tanítási módszer gyakorlati 
alkalmazásáról, valamint annak nem-
zetközi adaptálásáról tartott előadást. 

Az összefoglaló azért is bír jelentő-
séggel, mert E. Moll az a volt tanítvány 
és közeli munkatárs, aki az elmúlt idő-
szakban Forrai Katalin életét és mun-
kásságát tudományos alapossággal 
katalogizálta.

A következő írást már Amerikából küldte el szerkesztőségünknek an-
gol nyelven a szerző. Ennek a fordítását Szőnyi Erzsébet professzor asszony 
vállalta. Ezúton is köszönjük neki, valamennyi olvasónk nevében.
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