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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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Forrai Katalin öröksége sokoldalú, gazdag és ma is épp oly sugárzó, mint 
termékeny hazai és külföldi pályája idején. 

Kati, ahogy széleskörű baráti és szakmai környezetében ismerték, a 
korai gyermekkor zenei nevelésének ügyét a véletlenre épülő szakiroda-
lom énekkönyveinek sokaságából vette át egy gondosan kidolgozott, az 
életkori sajátosságoknak megfelelő dalgyűjtemény irányába, onnan tovább 
a kategorizált zenei tanmenet segítségével a kutatás területére, ezt a tevé-
kenységet a kisgyermek zenei kibontakoztatására, továbbá annak megér-
tésére alapozta a születés től a 6 éves korig.

Életművének hatóterülete kiadott könyvei, kutatásról szóló írásai, beszé-
dei, előadásai, kiadott cikkei, levelezése, rádió műsorai, filmjei, a magyar 
zenei nevelésről szóló video felvételei alapján teljesül ki. 

Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy Kati hatalmas nyomtatott és 
kéziratban lévő hagyatékát elrendezzem: mindezeket élete folyamán gon-
dosan feljegyezte és halála után ránk hagyta. Koós Ildikó segítségével, aki 
a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet könyvtárosa, listát készítettünk 
és előkészítettük az anyagot a Vikár család által a Kodály Intézet Archi vu-
ma számára adományozott dokumentumok alapján. Ezek most a kutatók 
számára hozzáférhetőek, sőt rajtuk kívül diákok, óvodai, bölcsődei neve-
lők, vagy akár szülők is tanulmányozhatják, amennyiben meg kívánják 
érteni a kisgyermekek zenei kibontakozásának fontosságát és annak je-
lentőségét a teljes, kiegyensúlyozott felnőtt élet kialakulásában.

Forrai Katalin szakmai életének központjában, Kodály Zoltán teljes 
támogatása mellett, az állt, hogy óvodai nevelőknek és szülőknek a kis-
gyermek életkorának megfelelő mondókákat, dalokat és gyermekjátéko-
kat adjon kézbe. Ez a zenei anyag kiadott könyveinek nagy számában vált 
közkinccsé. Pedagógiai elvei, módszertani és tantervi írása, hasonló tárgy-
ban írott könyvei során kerültek publikálásra.

E nagyszerű forrásokon túl, Kati rengeteg újságcikket írt, (legtöbbjét, 
bár nem mindet, magyarul és angolul). Különböző szimpóziumokon 
mondott beszédei, nemzetközi és magyar konferenciákon elhangzott elő-
adásai, videók, filmek, (Énekelnek a gyerekek, Kodály pedagógiai örök-
sége: Legyen a zene mindenkié) és közel 50 év alatt a Magyar Rádióban 
hetenként sugárzott műsorai magyar gyermekek számára az utókorra 
maradtak.

1966-ig Forrai Katalin pályája kizárólag a magyar kisgyermekek zenei 
nevelését foglalta magába, habár külföldről is olvasott és gyűjtött előadá-
sokat, kutatási tanulmányokat. Nemzetközi érdeklődés Forrai Katalin 
munkájával kapcsolatban az Interlochen, Michigan, USA helyszínén ren-
dezett ISME Konferencián elhangzott előadása óta keletkezett.(1966) 
Ettől az évtől kezdve egész 2004-ben bekövetkezett halálig Kati nemzet-
közi tekintélye, mint aki a világ kisgyermekkori zenei nevelésének terü-
letén fejti ki munkásságát, megalapozást nyer és ma, közel 8 évvel halála 
után, őt tekinthetik ezen a területen a világ legjelentősebb személyiségének. 
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Valójában ő az egyetlen a földön, aki a gyermekkori zenei nevelést, mint 
hivatásos szakmai, professzionális területet megalapozta. Munkája során, 
mialatt az ISME elnöke volt, megalakította ebben a neves nemzetkö zi 
szervezetben a Zenei Nevelési Kisgyermekkori Területének Bizottságát 
is. Az „ISME Iratok”-at, valamint az említett években történt levelezését 
a kecskeméti Kodály Intézet négy dobozban őrzi. 

Forrai Katalin nyomtatásban megjelent cikkei, beszédei, előadásai és 
azok jegyzetei, az óratervek, rádió-műsorok előkészített anyaga, a kutatá-
sok és könyveinek vázlatai , óvónők részére tartott tanfolyamok iratai, 
va lamint egész szakmai levelezése a Kodály Intézet Arhívumában talál-
ható.

Kati termékeny nemzetközi pályafutása mellett mindig odaadó, elköte-
le zett hivatástudattal foglalkozott a magyar kisgyermekek zenei nevelésé-
vel. Ez volt első és legfontosabb szerelme. Kutatását, írásait és a tanítókép-
zés terén tett erőfeszítéseit egész életén keresztül folytatta. Így maradtak 
meg részletes, ceruzával írott vázlatai minden egyes óvodában tett látoga-
tá sáról a kutatók számára. 

Kóos Ildikó közlése szerint: „A könyvtár két részletben kapott Kati 
nénitől könyveket. Amit még életében itt hagyott, ebben a listában nincs 
külön válogatva a könyv, és amit a Családtól kaptunk, abban már igen. 
Így egy ’nyomtatott dokumentumok’ összesítést tudok küldeni (könyv, 
kotta és folyóirat), ami összesen 1.150 darab. Ebbe nem számoltuk bele 
a dupla példányokat.”

Kati 314 szakmai könyve családjánál maradt, ugyanígy a rádióműsorok 
felvételei is. Más anyagok, beleértve szakmai életének fényképeit, adomá-
nyozás útján az Archivum tulajdonába kerültek. Ezen felül Forrai Katalin 
személyesen átadott könyveket és dokumentumokat még életében a kecs-
keméti Óvónő Tanítóképző Főiskolának. Jelenleg az Archivum a hagya-
tékból 3 csoportos tételt (csomagot) dokumentumot őriz és az anyag még 
egyre nő! Szükséges volna, hogy az Archivumot ne tekintse senki Kati 
hagyatéka „temetőjének”, hanem inkább élő egésznek a mai tanítók ku-
tatási anyaga vonatkozásában, mind magyar – mind nemzetközi szem-
pontból. Forrai Katalin az egész világról sok dalt gyűjtött, legtöbbjét ere-
deti nyelven. Ezek bárki számára hozzáférhetők, habár az Archívumból 
kölcsön nem vihetők el. Valamennyi dokumentum számítógépen került 
listára és így tanárok, kutatók, szülők számára látható.

Ez a találkozóhely a „barátságos haszonélvező” (user-friendly) kategó-
riája lehetne, ott mindenkit szívesen látnak, akár olvasgatni, böngészget-
ni, vagy tanulni óhajt, akár tudományos kutatást kíván végezni.

Forrai Katalin nagyszerű örökséget hagyott iratokban, videókban, fil-
mekben, hangszalagokban, fényképekben a következő korosztály magyar 
zenepedagógusainak. Kérem bátorítsanak mindenkit, hogy használja fel 
ezt a nagyszerű magyar kincset! 

Elisabeth J. Moll 




