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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 
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önfeledt játékát, hogy hogyan kelnek életre a csengő hangon elénekelt 
gyönyörű gyermekdalok, népdalok, s a játékos mozdulatsorból felada-
tokból tudatos építgetéssel hogyan bontakoznak, fejlődnek a készségek, 
képességek. Magam is szívesen emlékszem vissza fiatal tanárként az ott 
látott felejthetetlen foglalkozásokra.

A szorosabb szakmai együttműködés első állomását jelentette az 1972-
től évről évre megrendezett Óvónők Nyári Akadémiája. Az egyhetes 
továbbképzés minden eseményét figyelemmel kísérte, értékelte a látot-
takat, hallottakat. „Mintegy szellemi vezére lett továbbképzésünknek.” 
– olvasható az egyik visszaemlékezésben. Gondosan ügyelt rá, hogy ne 
bántson meg senkit. Dicsért, bátorított, tanácsot adott, de csak a vájtfülű 
hallhatta ki, amin még finomítani kellett. 

Hogy elégedett volt a Kecskeméten tapasztaltakkal, azt az is mutatja, 
hogy a kecskeméti konferenciák nyomán más országos szakmai prog-
ramokon, konferenciákon a Képző tanárait szekcióvezetésre, előadás 
megtartására is felkérte .

A Kecskeméti Óvóképző Intézetben
Forrai tanárnő gyakran és szívesen jött az Óvóképzőbe, a jogutód 

Tanítóképző Főiskolára. A programokon a Tanszék tanárai és a Gya-
korlóóvoda gyakorlatvezetői egyaránt jelen voltak, együtt hallgattuk 
sok-sok példával tűzdelt módszertani összefoglalóját. Foglalkoztatta a 
képzés és a gyakorlati képzés kapcsolata, szorgalmazta a hospitálást. 
Figyelemmel kísérte a 80-as évek közepén meginduló tanító-óvó integ-
rációs kísérletünket is. Pedagógiai-pszichológiai összefüggések segítsé-
gével rávilágított, hogy a megvalósításhoz mi a leghelyesebb út. Kiemelten 
foglalkozott a gyermekdalokon keresztül megvalósuló fantázia fejlesz-
tésével. Jellemző volt rá a „Hogyan lehet másképp?” szüntelen újításke-
resés. Az előadással egybekötött szakmai megbeszélésen kívül órákat és 
foglalkozásokat látogatott, elemezett, értékelt, sőt egy vázlattal kiegészí-
tett bemutató foglalkozással is megörvendeztetett bennünket, amelyek 
mindannyiunk számára felejthetetlen élményt jelentettek. Szívesen vá-
laszolt a kollégák által feltett kérdésekre és természetesen volt közös 
éneklés. Érdeklődéssel figyelte a kollégák szakmai ambícióit és a fejlő-
dését finoman megfogalmazott gondolatokkal segítette. 

Óvodai Nevelési Program (1972)
Az Óvodai Nevelési Program megtervezése, megvalósítása szívügye 

volt. Fontosnak tartotta az óvodás gyermekek zenei nevelését, figyelt az 
újabb elvárásokra és a módosuló általános követelményekre, ehhez ku-
tatta a legegyszerűbb, legélvezetesebb és változatos módszertani megol-
dásokat. A hasznos változtatás lehetőségeit kereste a tervezésben, a játé-
kosság megvalósításában, a módszertani lépések megválasztása terüle-
tén. Ehhez a zenei feladathoz munkacsoportot hozott létre, amelybe 
kecskeméti kollégát is meghívott. 
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Tankönyvírás
A 70-es évek elején indult meg a középfokú óvóképzés. A tanterv 

kidolgozásában a kecskeméti Képző is részt vett, a tankönyvek tananya-
gának összeállítására, kidolgozására pedig Ittzés Mihály és Róbert Gábor 
tanár urak kaptak felkérést. A tankönyírókat hasznos tanácsokkal segí-
tette, a könyvek bírálatában is részt vett. Később ez a négy évfolyamnak 
írt tankönyv NÍVÓ – díjat kapott. Ezeket a tankönyveket a képzők ma 
is haszonnal forgathatnák.

Videofelvételek, „Óvodások műsora”, versenyfoglalkozások
Kati néni gyakori kecskeméti látogatásai újabb lehetőségek előtt nyi-

tottak kaput. Ilyen volt a videofelvételek készítése. Két – három napon át 
tartott az ismerkedés az óvodásokkal, ezt követte a felvétel. Mi mindezt 
figyelemmel követhettük a tükör mögül. Együtt énekelt az gyermekek-
kel oldottan, kedvesen, játszott és nevetett, irányított. Dicsért, bátorított, 
s néha, csipkefinom fegyelmezés is megbújt a szavai mögött. Foglalko-
zásai nem voltak humortól mentesek. A felvételek az új dal tanításának 
vagy egy-egy kiemelt készség fejlesztésének sokféle variációját örökítet-
ték meg. A játékokat finom mozdulattal kísérte, csengő hangján életre 
kelt a „fehér liliomszál”, a „cirmos cica” és „bodri kutya „, a zabszalmá-
ból kikukucskáló hat lúd, s a kisgyermek is képzeletben hajlongó meggy-
fává változott. Ha addig még nem, a zenehallgatási dalok éneklésével 
elvarázsolt gyermeket, felnőttet. Mindegyik felvétel féltve őrzött kincse 
tanszékünknek és módszertan óráink elmaradhatatlan szemléltető anya-
gaként szolgál. Az azt követő elemzések igénybe veszik a hallgatói gon-
dolkodást, a „Hogy lehetne másképp?” kérdés pedig a hallgatók kreati-
vitását, módszertani ismereteinek alkalmazását. Ugyancsak videofelvé-
telek őrzik az óvodapedagógus jelöltek számára meghirdetett országos 
foglalkozási versenyt, amelyet első alkalommal Kecskeméten rendeztünk 
meg 1995-ben. Kati néni volt a zsűrielnök. Ezen a versenyen a mi hall-
gatónk lett az első helyezett – megérdemelten -, a felkészítő tanára Lakos 
Imréné Nagy Mária tanárnő volt. A zsűri elnöke nemcsak értékelt, út-
mutatásaival bátorította a versenyzőket és a felkészítő tanárokat. Kati 
néni más alkalommal is szívesen vett részt hasonló megmérettetéseken; 
akkoriban az Intézeti Napokon minden évben volt házi szavalóverseny 
és foglalkozási verseny is. A demonstrációs terem tükörfala mögött druk-
kolt az éppen versenyző hallgatónak, máskor a „Kinn a bárány, benn a 
farkas” éneklése közben a „bárány” megmenekülésének a „farkas kar-
mai” közül.

Kevéssé ismert, hogy a videofelvételek mellett nálunk, azaz a Kecske-
méti Képző demonstrációs termében készült a Kossuth Rádióban  
a 70-es, 80-as években oly népszerű Óvodások Műsora jelentős számú 
felvétele. Személyiségének erős kisugárzása a rádión keresztül is magával 
ragadta a hallgatót. Szívesen emlékeznek vissza, akik hallgatták a  
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műsort. Milyen jó lenne, ha ez a műsor újra hallgatható lehetne, ez a 
felvétel-sorozat most szolgálhatná igazán a kisgyermekek otthoni és óvo-
dai zenei nevelését! Vagy ha ez már nem megoldható, legalább a képzők 
használhatnák oktatási segédeszközként… Emlékét őrizzük!

Kati néni személyét és Kecskeméthez köthető munkáját nagyra érté-
kelte a Képző Zenei Tanszéke és készséges támogatókra talált az intéz-
mény vezetésében is. Köszönetképpen a 80-as évek elején – először az 
óvóképzők történetében – címzetes intézeti tanárrá, a jogutód Tanító-
képzőben pedig címzetes főiskolai tanárrá fogadta. Ezt a címet köszönte 
meg Róbert Gáborhoz írt magánlevélben amelyből most idézek: „…soha 
nem fogom elfelejteni a Kecskemét-i Óvóképzőnek, hogy akkor, amikor 
nem volt „divat” Forrai Katit úgy tisztelni, mint aktív, OPI korában,  
a képző engem címzetes tanári címmel tüntetett ki .” 

 A fentebb leírtak jól szemléltetik Forrai Kati néni és a Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskolai Kar között kialakult szoros és gyümölcsöző szak-
mai – esetleg baráti – kapcsolatot, amelyet a 2005-ben bekövetkezett 
halál zárt le. Halála óta a Tanszék legszebb, legfelszereltebb terme a For-
rai Katalin Terem. Itt tartjuk a zenei konferenciákat, a néptánc és dra-
matikus gyermekjáték órákat, a tantárgypedagógia és módszertan órá-
kat, ahol az oktatófilmek segítségével lehetőség van az aktuális tananyag 
szemléltetésére és elemezzük a látottakat.

Összegzés
Forrai Kati néni Kodály Zoltán koncepciójára építette az óvodai zenei 

nevelés anyagát. A tevékenység felépítésében pedig a pedagógiai-
pszichológiai-zenepedagógiai tudatosság, a nevelési és didaktikai alap-
elvek érvényesülése követhető nyomon. Erre mutatott példát minden 
tevékenységével, szavával, erre bátorította a képzésben szerepet vállaló 
kollégákat is. Mintát kaptunk az új idők kihívására figyelő nyitottságra 
úgy, hogy közben figyelt az érzelmi-értelmi-mozgásfejlődésre és a hangi 
adottságokra, amelyek genetikusan kódoltak, ezért a korai kisgyermek-
nevelés fejlődésére erősen befolyásolják. Gyakran mondta, hogy az óvo-
dában éneklésre a nap bármely szakában lehetőség van a tevékenységen 
kívül, azonban ehhez szükséges az óvodapedagógus zenei érzékenysége, 
igényessége, a tudás következetes megújítása, a mintaadás képessége és 
a szülők bevonása a kisgyermekkor zenei nevelésébe.

A fentiek alapján is elmondható, hogy sok szálon szövődött a kapcso-
lat Forrai Katalin és a Kecskeméti Tanítóképző között. Emlékét nemcsak 
tárgyiasult formában (terem, kották, könyvek, fényképek, videók, stb.) 
őrizzük, hanem szellemiségét megtartva készítjük fel a kisgyermekgon-
dozó és óvodapedagógus hallgatókat a színvonalas kisgyermekkori zenei 
nevelésre.

 Laczkóné Pálfi Alojzia

A Konferencián délelőtt elhangzott előadás szerkesztett változata .


