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A konferencia délutáni eseményei
A rendezvény második részében a tanszék két szekció programmot kínált. 

I.: TÁMOP műhelymegbeszélés 
az ének-zenei műveltségterületről, vezette: Döbrössy János . 

A szekció fő célja az ének műveltségi terület áttekintése, az országos 
helyzet feltérképezése. A szekcióban az ország több felsőoktatási intéz-
ménye adott körképet a tanító- óvodapedagógus és csecsemő, a kisgyer-
mekképző oktatásról és a különböző lehetőségektől.  Sárospatakról,  
Kelemen Judit, és Győrből, Várszeginé Gáncs Erzsébet kezdték a beszél-
getést. Győrben 45 fős ének-zenei műveltségterületi nőikar működik 
Gáncs Erzsébet vezetésével. Intézmény-vezetőjük, Poór Zoltán is tá mo-
gatólag szólt hozzá azzal a javaslattal, hogy a Hon- és népismeret széle-
sebb körű tárgy oktatásával esetleg emeljék a zenére fordítható óra-
számot. A soproni kolléga, Mentesné Tauber Anna javasolta, hogy legyen 
országos óvós foglalkozási verseny náluk .  Szarvasról a Gál Ferenc  
Főiskola Pedagógiai kar tanára Bartáné Góhér Edit beszámolt a sok tan-
órán kívüli segítésről, rövidített, érthető és interneten hozzáférhető 
anyagok gyártásáról a jobb képzés érdekében.

Az ének-zene műveltségi terület több főiskolán az alapozó évek után 
választható, esetleg csak kétévenként indulnak egészen eltérő létszámok-
kal (pl. 3-5 vagy 12-15 fő). Kaposvárról Nagyné Árgány Brigitta említette, 
hogy náluk gyógypedagógus-képzés is van. 

Szegeden a tanítóképzés oktatói többnyire a tanárképző oktatói is és 
a sok egyéb választható műveltségi terület pl. német nemzetiségi terület 
miatt nincs ének-zenei műveltségterület.

Érdekesség, hogy kreditet nem jelentő alapozó szolfézs vagy kórus 
ún. kritériumtárgyként szerepel néhány helyen. 

Kismartony Katalin

Emlékezés és műhelymunka
 ’In memoriam Forrai Katalin’

A II. műhelyfoglalkozást óvodapedagógusok számára hirdettük. Nagy 
örömünkre mintegy ötven pedagógus maradt együtt, a délelőtti előadá-
sokat követően. 

Amint azt Forrai Katalintól megtanulhattuk a közös éneklés, énekes 
játék nem hiányozhat pedagógiai célú rendezvények/továbbképzések 
napirendjéből. Így ez alkalommal is körjátékokkal kezdtünk. A Forrai 
Katalin válogatásában közreadott Európai gyermekdalok és a Szomszéd 
népek dalai közül is felcsendültek aktuális témájú dallamok. Ezt köve-
tően egyszerű kétszólamú művek és népdalfeldolgozások éneklésével 
folytattuk programunkat. Jó volt megtapasztalni, hogy él még a játékos 
kedv, a jóízű éneklés igénye ma is!
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Felemlítettük Forrai tanárnő, „Kati néni” – ahogy sokan szólították, 
országszerte – szakmai pályafutásának néhány fontosabb állomását, 
sokrétű pedagógiai örökségének kincseit. 
(Bővebben, lásd: Parlando 2015. január, www.parlando.hu/ForraiKatalin)

A következőkben, egy az 1990-es években, gyermekek körében rög-
zített énekfoglalkozását vetítettük, majd röviden elemeztük azt a részt-
vevőkkel. Forrai Katalint látni, hallani nagy élmény volt a hallgatóság 
számára. A gyermekeket partnerként tisztelő, aktív részvételre és önfe-
ledt játékos feladatmegoldásra buzdító nevelői attitűd megérintette a 
jelenlévő pedagógusokat. Mondhatni, mind emberileg mind szakmai 
értelemben.

Mi volt nagyságának titka? Azon résztvevőkkel együtt, akik még sze-
mélyesen ismerhettük – tőle tanultunk és mellette dolgozhattunk – meg-
próbáltuk kulcs szavakba foglalni modellértékű személyiségének voná-
sait: őszinte érdeklődés és nyitottság a környezet iránt, személyes oda-
fordulás és segítségnyújtás jellemezte. Csakúgy, mint a befogadni- és 
elfogadni tudás képessége. Mint modell, utánzásra érdemes mintát su-
gallt az adott társadalmi közegben, ahol gyermek vagy felnőtt egyaránt 
szívesen volt közelében és személyes közvetítése által mindenkor művészi 
értékű zenei élmény részese lehetett. Gyermek-és felnőtt közösségekben 
egyaránt percek alatt tudott érzelmi biztonságot teremteni – megadva 
ezzel az alkotás lehetőségét, egyéni ötletetek kibontakozását is. A kora-
beli videofelvétel elemzésekor mindezeket tetten érhettük a filmben is. 

Szakmai tudatosságát olyan egyéni motivációs bázissal társította, mely 
az elmélet, módszertan és gyakorlat tökéletes egységét alkotta. A meg-
őrizve megújítani elv híve volt, abban is, hogy az élethosszig tartó tanu-
lásra, a folyamatos önművelésre és továbbfejlődésre Ő maga mutatott 
példát, illetve serkentett másokat is.

Felnőttek továbbképző tanfolyamán, közös játék közben
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Sokfelé járt országhatáron innen és túl is. Kisgyermeknevelő intéz-
ményekben tett látogatásai, óvodai hospitálásai alkalmával időt szánt a 
látottak kritikus elemzésére és bátorító konzultációkra is.

Éppúgy, mint saját tervező munkájában, a felnőttek oktatása során is 
mértéktartó válogatásra intett – különösen a gyermekeknek megtaní-
tásra szánt dalanyagot illetően. Az élményekhez kötődő tanulás, tanítás 
híve volt – mely értelemszerűen nélkülözi a túlságosan didaktikus isme-
retanyag közlést. Nagy hangsúlyt fektetett annak elfogadtatására is, hogy 
a pedagógusnak a saját maga által kidolgozott módszerekre kell támasz-
kodni – melyet mindenkor az adott gyermekcsoport általános pedagó-
giai- és zenei fejlettségi szintjéhez mérten és a megtanítandó zenei anyag 
ismeretében dolgoz ki.

Jó volt feleleveníteni – és a jelenlévő fiatalabb kollegákkal is megosz-
tani – az egykori Országos Ének Munkaközösségvezetők Tanácskozá-
sainak néhány, ma már pedagógiatörténeti tanulságát. A tőle tanultak 
ma is aktuálisak. A hazai zenepedagógia történetében Forrai Katalint 
ma is, mint a kisgyermekkori művészeti nevelés követét és évtizedeken át 
meghatározó személyiségét tiszteljük.

Publikációit olvasva újra meg újra tudatosodik bennünk, hogy szak-
mai örökségének megbecsülését napjainkban ébren kell tartanunk – írá-
sainak tanulságai ma is iránymutatók lehetnek a ma pedagógusa szá-
mára is. A konferencia jó alkalmat kínált arra nézve is, hogy a fiatal 
generáció képviselőinek figyelmét felhívjuk arra, hogy Kati néni szakmai 
hagyatéka bárki számára hozzáférhető a Kodály Intézet könyvtárának 
archív részlegében, Kecskeméten. Szakdolgozók, doktoranduszok, ér-
deklődő pedagógusok kutathatnak cikkei, módszertani tanulmányai és 
más, pedagógiatörténeti ’csemegék’ után – gazdag szellemi örökségének 
gyöngyszemei között. 

 Az utóbbi évtizedekben, sokféle választott, – jó esetben jól adaptált 
– vagy más esetekben adott helyi sajátosságokhoz illesztett egyedi pe-
dagógiai programokkal találkozhatunk országszerte. Felmerülhet a kér-
dés, hogy a sokszínű óvodai programok – mely Kati néni egykori sza-
vaival ’irányzatok sodrában születtek’ az ezredforduló táján – kellő 
pedagógiai alázattal és igényességgel őrzik-e a kisgyermekkori magyar 
zenei nevelés hagyományait. 

A konferencia délutáni programjának résztvevői hozzászólásaikban 
világossá tették a szakmai igényességre törekvés vágyát. Megerősítést 
nyert, hogy a Forrai Katalin által megfogalmazott, kidolgozott módszer-
tani alapelvek az ezredfordulót követően is időt állóak.

 Fontosnak tartottuk néhány – Kati néni által ránk hagyományozott – 
pedagógiai elv deklarálását. Így például:

 − a kisgyermekkori zenei nevelés alapja az éneklés. Az emberi hang 
társkapcsolatot igényel, közösségi nevelő hatása van. A kicsinyeknél 
fontos a napi rendszerességgel jelen lévő közös éneklés, a dalosjáték – 
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míg idősebb gyerekek esetében 
majd a kóruséneklés 

 − élmény és tanulás, tapasztalat-
szerzés és gyönyörködtetés, be-
fogadó-és cselekvő tevékenység 
szorosan egymásba ötvöződő 
sora vezeti egyre feljebb /bel-
jebb a gyermeket a gyermek-
évek során – így gazdagodik, 
bővül esztétikai fogékonysága 

 − oktatás és nevelés nem külön-
választható folyamat – a művé-
szeti nevelés során fontos a 
környezet iránti nyitottság →  
a pedagógus feladata lehetősé-
get nyújtani az élményszerzés-
re, hogy aztán a gyermek kel-
lemes, sürgető, feszítő várako-
zást érezzen és amint megérzi, 
hogy jó, amit az énekből, vers-
ből, bábozás során őt megérin-
tő élményektől kaphat, új tapasztalatokra vágyik 

 − szükséges, hogy a pedagógus kellő felkészültség birtokában képes 
legyen a művészeti nevelés lépéseit megtervezni – bármely adott 
pedagógiai programon belül – pl. énekes vagy hangszeres zenei él-
mények, valamint a képességfejlesztés spontán és tervezett alkalma-
inak biztosításával 

 − a tisztán éneklő pedagógus – mint énekes modell – jelenléte elen-
gedhetetlen, éppúgy, mint a jól artikulált- és intonált beszédű felnőtt 
a gyermekek körében 

 − az életkori sajátosságoknak megfelelő mondóka-és dalanyag váloga-
tása, a zenei hallás, a ritmusérzék, zenei alkotókedv játékos módon 
történő fejlesztése az iskola előtti művészeti nevelés szerves része .

A nap végén fiatal pedagógusok is hozzászóltak, hogy elmondják, 
hogy számukra mit jelent Forrai Katalin szakmai hagyatéka – dolgoz-
zanak akár bölcsődében kisgyermek gondozóként, vagy óvodapedagó-
gusként, pedagógiai asszisztensként. Szót kaptak a – különböző peda-
gógusképző intézményekből jelen lévő – tanár kollegák is, akik ma is 
fontosnak tartják, hogy a Forrai Katalin által kidolgozott módszertani 
tudásalap átörökítése megvalósulhasson. A pedagógiai tanácskozást 
természetesen közös énekkel zártuk.

Feltöltődve, további munkánkhoz új erőt merítve zárhattuk a peda-
gógiai tanácskozást. Tíz évvel Kati néni halála után is éreztük, hogy 
személyiségének varázsa, gondolatainak ereje, örökségének dalban és 

Forrai Katalin, Kodály Zoltán oldalán
Bp. VIII. kerületi Csobánc utcai óvodában 
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játékban is jelen lévő hatása újra összekovácsolt bennünket. Emlékét, 
tanításait megőrizzük – és a megőrizve megújítani elv szellemében visz-
szük tovább a ránk bízott feladatokat.

M . Dietrich Helga

Így őrizzük Forrai Katalin emlékét 
a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolai Karon

Az előadások nyomán kedves emlékek, barátsággá formálódó és értéket 
teremtő dolgos évek idéződtek fel, a nem fakuló fény titkáról kaphatott 
az érdeklődő kaleidoszkópszerű képet. Írásom/előadásom célja, hogy 
átfogó információt nyújtson a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolai Kar és 
Forrai Kati néni sok szálon futó kapcsolatáról, valamint arról, hogy ho-
gyan őrizzük emlékét.

Forrai tanárnő és a Kecskeméti Tanítóképző sűrű szövésű és sokrétű 
szakmai kapcsolatát jól tükrözik az alábbi események:

Továbbképzések, szakmai megbeszélések, konferenciák
Ez a kapcsolat a 60-as évek második felében indult az Óvóképző In-

tézet (a Tanítóképző Főiskolai Kar jogelődje) Zenei Szakcsoportjának 
kezdeményezésére. A budapesti találkozások később munkakapcsolattá 
alakultak. Kiemelt témaként szerepelt a képzés helyzete és formálódása, 
Kati néni kutatásai, az alkalmazott módszerek és eredmények, valamint 
a bölcsődei zenei nevelés és a gondozók felkészítése. A helyszín többnyi-
re a Csobánc utcai Óvoda volt, ahol a kollégák mellett a kecskeméti 
óvóképzős hallgatók is megtekinthették a híres zeneóvodai foglalkozá-
sokat. Megfigyelhették az élményszerű játékvezetést és a gyermekek 


