
23

Forrai Katalin Emlékkonferencia

Forrai Katalin halálának tíz éves 
évfordulójára emlékezve rendeztek 
emlékkonferenciát 2015. január  
29-én, Budapesten az ELTE, XII. ke-
rület Kiss János altábornagy utcai 
épületében. 
A rendező szervek: az ELTE Tanító- 
és Óvóképző Kar Ének-zenei  
Tan szé ke; a Kisgyermek-nevelési 
Kutatóközpont és Módszertani  
Laboratórium; az ELTE TÓK  
Hagyományőrző Alapítványa, az 
Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. 

Nem véletlen ez a többszörös ösz-
szefogás, hiszen Forrai Katalin 
munkássága az óvódás korú gyer-
mekek zenei nevelése érdekében, 

igen széleskörű volt hazánkban és a nagy világban egyaránt. A szervezők 
szándéka e gazdag és termékeny életút mozaikokban való bemutatása 
igen jól sikerült. Előadás, zenei bemutató – óvodáskortól, felnőtt korig 
– ének, játék, hangszer, mind színesítette az emlékezés fonalát. És a tech-
nika segítségével ott ragyogott Forrai Katalin mosolya, ami felejthetetlen 
mindazok számára akik ismerték, és fontos mindazok számára akik az 
emlékek felidézése során az ő útmutatásai alapján ezt a pályát választják, 
a szeretet és az öröm hangján foglalkozni a kisgyermekekkel és kialakí-
tani a zenei nevelés emberformáló jellegét. 

Megnyitó beszédet Dr . Mikonya György, egyetemi docens, dékán 
mondott, majd Dr . DöbrössyJános, tanszékvezető főiskolai docens kö-
szöntötte a Forrai-Vikár család tagjait, a megjelent vendégeket, előadó-
kat, és a nagyszámú hallgatóságot. Dr . Szarka Júlia adjunktus volt a 
hosszú délelőtti műsor levezető elnöke, aki gondoskodott arról, hogy a 
gazdag tartalommal megtervezett műsor pontos időrendjét betartsák. 
Első előadó Mélykútiné Dietrich Helga „Forrai Katalin öröksége” címmel 
emlékezett közvetlen tanítómesterére. Közben vetítették az egykori je-
lenteket ahol Forrai Katalin foglalkozott az óvodásokkal. Az ott feltünő 
jelenség élővé varázsolta a szövegben elhangzottakat – nemcsak azok 
számára akik személyesen ismerhették – de azon fiataloknak is akik már 
csak hírét, nevét, ismerik. 

Gállné Gróh Ilona a legkisebbekkel, a csecsemőkortól való foglalko-
zást választotta élethivatásul, neve szinte elválaszthatatlan a Ringató-
foglalkozásoktól. Az országot járva kedves egyéniségével példát mutatva, 
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énekelve-zenélve biztatja az ifjú anyákat, szülőket, hogy kicsinyeik életét 
a zene, a mozgás segítségével miként gyarapítsák, fejlesszék. Ez alkalom-
mal „Ringató foglalkozás babás-mamás csoporttal” címmel tartott elő-
adása során emlékezett példaképére, Forrai Katalinra akinek a kisgyer-
mekes foglalkozásait látogatva, most személyes emlékeit elevenítette fel, 
kiemelve az erőt, nyugalmat és türelmet sugárzó egyéniségét. 

A külföldi elismertség 
jelentőségét bizonyítja, 
az Oklahomai Egyetem 
PhD hallgatója, Beth 
Mattingly – aki a Kecs-
keméti Kodály Intézet-
ben is tanult – nagyon 
korrekt, részletes élet-
rajzi beszámolót tartott 
Forrai Katalinról. Elis-
meréssel emlékezett 
Elisabeth Mollról, aki 
széleskörű kutató mun-
kával feldolgozta Forrai 
Katalin munkásságát. 

Az értékes előadáso-
kat egy-egy zenei prog-
ram váltotta . M . Dietrich 
Helga, a XIV. kerület 
Lengyel utcai- és a XII. 
kerület Kiss János altá-
bornagy utcai óvodások 
egy csoportjával érkezett 

vidáman énekelve, és mutatott be énekes játékokat, ritmus és halláskép-
ző elemeket játékos formában. Győrből érkeztek az „Apáczais Pacsirták” 
Várszeginé dr. Gáncs Edit növendékei, szép népdalcsokrot adtak elő.  
A Nyíregyházi Főiskola tanára Sinka Krisztina, Kósa György–Móricz 
Zsigmond: A török és a tehenek, Iciri-picire dalait adta elő Deákné Kecs-
kés Mónika zongorakíséretével. Szegedről a JGYPK óvodapedagógus 
hallgatója Magdali Anna énekelt szép népdalokat.

A délelőtti program utolsó előadását Szabadi Magdolna (drs) tartotta, 
„Szociális készségek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel” címen.  
(Két elhangzott előadás szerkesztett változatát közöljük.)

A szünet – felfrissítő vendéglátását követően – a konferencia délutáni 
eseményeit zongoramuzsika vezette be. Azt követően A Luxemburgi 
Egyetem professzora Damien Sagrillo előadásában elemezte a zenei ne-
velés jövőjét Európai kontextusban. Az elhangzott angol előadást, (mi-
ként a délelőttit is) Búzás Zsuzsanna fordította.


