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Amit Forrai Kati néni ma másként tanítana
Forrai Katalinra emlékezve eszünkbe jutnak olyan események, pillana-
tok, értékek, melyek hatására megváltozott kapcsolatunk a zenével, a 
zenepedagógiával s leginkább az óvodával. Számomra első alkalom egy 
zeneakadémiai tanítási óra volt, melynek első perceiben még nem tud-
tam, hogy miért is lehet szükségem erre a tantárgyra, hogy óvodai zenei 
nevelés. Ugyan mit fog változtatni a zenéhez való viszonyomban, miért 
leszek e tárgy tanulásával jobb muzsikus? Ez az érzés azonban csak a 
közösen eljátszott Erzsébet asszonyig tartott. Ezt követően mindnyájan 
megéreztük – elsősorban a belőle sugárzó szeretet hatására – és fontos-
sá vált számunkra az óvodás gyermek, az óvodai muzsikálás, s hinni 
kezdtük, hogy talán mi is tudunk majd így hatni tanítványainkra. S 
részesei lehetünk a kodályi gondolat megvalósításának, hogy „Az óvo-
dával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, 
hanem országépítés .”  

S egy másik élményt egy video felvétel adta, melyen óvodásokkal dol-
gozott, tanította őket, játszottak együtt. A félórányi felvétel tökéletes 
módszertani útmutatót adott, amit még senki és semmi nem tudott túl-
szárnyalni. 

Halála után tíz évvel sem tudta senki pótolni, s átvenni a stafétabotot 
az óvodai zenei nevelés területén olyan hatékonyan, ahogy Ő tette. El-
hangozhat a kérdés: akkor mit kellene másként tanítani, mint ahogy azt 
Kati néni tette?

Két oldalról kell a kérdésre választ adni. Az egyik oldal arra vezet 
bennünket, hogy talán a megváltozott világ, a kevesebb kontrol hatásá-
ra bizonyos dolgok már nem tűnnek olyan fontosnak sok óvodapedagó-
gus számára, mint ahogy azt Kati nénitől tanulhattuk. Ha most bepil-
lantana az óvodákba, ezeket a területeket nagyobb súllyal kezelné, na-
gyobb figyelmet szentelne megoldásukra, talán sokkal többet morgolód-
na, ha ezt tapasztalná. Mert romlanak dolgok, amire nem figyelünk 
eléggé. Csak néhányat ragadjunk ki! 

Ha el is fogadjuk azt a tényt, hogy az óvodáskorú gyermekek éneklé-
si készsége az óvodai élet végére alakul ki tökéletesen, akkor is szembe-
ötlő, hogy nem találkozunk a morgó kisgyermekek problémájának meg-
oldási szándékával. Elfogadjuk a problémát, s ezek a gyerekek úgy lépnek 
át az iskolába, hogy komoly éneklési gondokkal küzdenek, amit az isko-
la már nem valószínű, hogy meg tud oldani a heti egy énekórán. Hová 
lesz így az éneklésközpontú zenei nevelés, amit Kodály Zoltán megál-
modott? Pedig az óvodai élet időt és lehetőséget is biztosít erre. Mi len-
ne, ha kézbe vennénk Forrai Katalin Daloló abc vagy Daloló állatok 
című összeállítását (persze csak akkor, ha lehetne is vásárolni ezekből a 
füzetekből), s segítségükkel ölbe vennénk a nem, vagy rosszul éneklő 
óvodásainkat, s a bensőséges együttléttel megoldanánk problémájukat. 
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Pedig hisszük, hogy mindenki képes jól énekelni, akinek nincsen szervi 
problémája. Nem elég hinni, tenni is kell érte. 

Az óvodás korosztály kedvelt időtöltése az énekes játékok éneklése, 
játéka. A nagycsoportos gyermek már biztosan tud körbe járni, kört 
tartani úgy, hogy közben a játék izgalma nem szorul háttérbe. Mégis alig 
látni olyan óvodai nagycsoportot, ahol délceg, szép tartással tudnak a 
gyermekek a zene lüktetésére járni, és nem csak csoszogva vánszorognak 
körbe-körbe, megfosztva magukat az énekes játékok lüktető, lendületet 
adó zenei hatásától. A megoldásra tálcán kínálja magát Kodály Ötfokú 
zene II. füzete, a 100 kis indulóval, amelyeket az adott korcsoportnak 
megfelelő tempóban lehetne megszólaltatni Kati néni javaslatára is, akár 
metallofonon, akár furulyán. 

Egyre több az olyan óvoda, ahol szükséges rossz a zenei készségfej-
lesztés, ezért sokszor el is marad. Vagy megtartják, de csoportnyi gyer-
mekkel, hogy véletlenül se derüljön ki, hogy kinek kellene több figyelem, 
segítség. Pedig ez a korosztály még nem bukásnak éli meg, ha az óvoda-
pedagógus megfogja a kezét, hogy megéreztesse az egyenletes lüktetést, 
vagy segítsen a magasabb – mélyebb fogalompár térbeli érzékeltetésében. 
Ez itt még játék, amiből kialakul a relációk érzékelése, a zenei írás  
és olvasás, zenei memória, de legfőképpen a szép muzsikálás boldogító 
érzése.

A módszertankönyvébe egy-egy készség kialakításának sok lehetősé-
gét írta le számunkra. Sokszor úgy érezhetjük, ha azokat megtanuljuk, 
megtanítjuk, már sokat tettünk a kisgyermekek zenei neveléséért. De 
miért érnénk be ennyivel? De jó is lenne, ha kreatívabbak lennénk abban, 
hogy a gyermek számára minden tudnivaló a játék része, ami számára 
a legfontosabb dolog a világon. S bizony jó lenne, ha nem találkoznánk 
az ablakon unottan kitekintő gyermekkel, mert már megint a combján 
kell csapkodnia az egyenletes lüktetést, vagy a mondóka ritmusát. 

Mostanában egyre többször tehetjük fel a kérdést, hogy valóban tisz-
ta a „tiszta forrás”? Miért hiszik azt sokan, hogy a kisgyermek számára 
akármi jó lehet. Miért hallgattatnak velük értéktelen, ártó zenéket?  
S ami még ennél is rosszabb, sokan még meg is tanítják velük, tönkre-
téve hangjukat, ízlésüket. Elfogadhatatlan, hogy Magyarországon ez 
megtörténhet!

Ha Kati néni igényességével tekintünk e problémákra, bizony kiemelt 
feladatokként kezelnénk azokat és másként tanítanánk. A „másként” itt 
nagyobb igényességet, figyelmet jelent.

A másik megközelítés, amit a megváltozott óvodai zenei nevelésben 
másként tanítana és nekünk is az eddig megszokottaktól eltérően kell 
kezelni, az alapprogram változásából ered. A 363/2012. (XII. 17.) Korm. 
Rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjában kimondja, hogy 
„az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységé-
nek.” Hogy mennél többet énekeljenek óvodásaink, fel kellene használni 
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a többi tevékenység adta lehetőséget, s akár motivációként is dalra fa-
kadhatnak a nap bármely pillanatában.

A megváltozott alapprogram kiemelt feladatként kezeli a differenciált, 
egyénre szabott fejlesztéseket. Lám még a törvény is segít abban, hogy 
csak kis csoportokban történjen zenei készségeik javítása. 

Még nem szerepel a módszertan könyvében a technikai eszközökkel 
megszólaltatott zenehallgatás, az úgynevezett gépzene kérdése. Az alap-
program már erre is ad jelzést, de nem foglalkozunk eleget azzal a tény-
nyel, hogy az óvodapedagógusok többségének nincs elég gazdag zene-
műismerete. (sok esetben ez nem is az ő hibájuk). Így visszakerülünk a 
tiszta forrás problémájához, hiszen a legkényelmesebb megoldás a di-
vatzenék hallgatása, aminek romboló hatásáról már esett szó. A képző 
intézmények tantervi struktúrájában kellene ennek a területnek nagyobb 
teret biztosítani.

A felsorolt és csak kiragadott néhány probléma megoldása a képző 
főiskolák felelőssége is. Jó lenne, ha a frissen végzett óvodapedagógusok 
pezsdítő véráramlatként kapcsolódnának be tapasztalt, de néha már el-
fáradt kollégáik közé. A mi feladatunk, hogy az óvodákban igényes zenei 
nevelés folyjon. Fontos, hogy megőrizzük Forrai Katalin szellemi örök-
ségét, de Ő is ezt mondaná, hogy elsősorban fontos a ránk bízott gyer-
mekek öröme, fejlődése.

„Mindent meg kellene tenni és adni, hogy az óvónők olyan angyalok 
lehessenek, amilyennek lenniök kell, hogy munkájukat jól végezhessék .”
Kodály Zoltán (1957) Zene az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest, 40. o.

Bartáné Góhér Edit
A Konferencián délelőtt elhangzott előadás szerkesztett változata .

 

Agócsy László emlékezete Pécsett
„A zene a legnagyobb boldogságot jelentette az életemben, s azt tartom,
hogy boldog, aki énekel, aki hallgatta, és az is, aki vezényelheti őket .”

Agócsy László
December 5-én és 6-án emlékeztünk Pécsett Agócsy László tanár úrra, 
abból az alkalomból, hogy 85 éve alapította a később országos hírű  
Szeráfi Kórust, amely az 50-es években történt erőszakos megszünteté-
séig részt vett a Ferences Templom liturgikus zenei szolgálatában, világi 
kórustalálkozókon szerepelt az ország számos városában, kapcsolatot 
tartott a Bárdos Lajos vezette Cecília Kórussal. Első szereplésük 1929. 
december 8-án volt, Mária neve napján, a Szűzanya tiszteletére. Az ének-
kar 1999-től Nagy Ernő irányításával ismét működik, folytatja és ápolja 
a régi hagyományokat.
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