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Forrai Katalinra és Kodály Zoltánra 
emlékeztünk a 2016-2017-es tanévben

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok 
Országos szakmai egyesületének visszaemlékezése

Forrai Katalinnak, egyesületünk volt tiszteletbeli elnökének emléknap-
jára gyűltünk össze 2016. szeptember 24-én, amikor születésének 90. 
évében és napján, méltatni tudtuk magyar és nemzetközi kisgyermek-
kori zenepedagógia kiváló mesterét. Őt, aki egy életen át Kodály Zoltán 
személyes tanítása alapján szívügyeként kezelte az óvodai zenei nevelést.

Ma is azt érezzük, hogy Kati néni mindig itt van köztünk, hiszen nap 
mint nap énekeljük összegyűjtött énekes gyermekjátékait, amin óvoda-
pedagógusok generációi nőttek fel a hatvanas évektől.

E nap gyönyörű pillanatokat rejtett magában. Elsőként a gyermekek 
érzelem-gazdag, személyiségüket építő játéka örvendeztetett meg ben-
nünket, amely Kati néni természetes, élményszerű játékára emlékezte-
tett. Makai Ildikó Mária, a püspökladányi Árpád Úti Óvoda tag-óvoda-
vezetője, óvodapedagógusa megmutatta az összegyűlt kétszáz óvodape-
dagógusnak, hogy mi azt képviseljük az énekes játékok tanításunkban, 
amit mesterünktől megtanulhattunk. 

A visszaemlékezés fénypontja volt, hogy Forrai Katalint újra láthattuk 
az elkészült portré- és gyermekeket tanító, nevelő filmjében, melyet egy 
pályázat keretében a kecskeméti Kodály Intézet készített el, dr . Nemes 
László Norbert igazgató úr támogatásával. Forrai Katalin új portréfilmje 
kiváló visszatekintést adott a munkásságáról, arról a hitéről, melyet tisz-
ta szívvel képviselt egy emberöltőn át. A filmet, a sok-sok felvételéből 
válogatta össze Mélykútiné Dietrich Helga és Gróh Ilona . Az emléknapon 
ők beszéltek e gyönyörű, közös munkájukról, amelyhez csak gratulálni 
lehet, mert olyan felemelő pillanatokat emeltek ki életéből, amely példa-
ként hatott minden óvodapedagógusnak 

Szinte megfogalmazhatatlan élmény volt az is számunkra, hogy újra 
együttjátszhattuk azokat a dalos játékokat, amelyeket annak idején Ka-
ti nénivel játszhattunk, és tovább tudtuk adni a fiatal óvodapedagógu-
soknak azokat a módszereket, amire fiatal korunkban felhívta a figyel-
münket. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy Kati néni családját 
fia, Vikár Tamás képviselte a rendezvényen, melyet ezúton is tisztelettel 
megköszönünk neki. 

Ez a tanév új megemlékezésekre inspirált bennünket, hiszen Kodály 
Zoltán halálának 50. évfordulóján be tudtuk mutatni, hogy az óvoda-
pedagógusok ebben az egyesületben hirdetik és élik a közös éneklés 
örömét, és Ők igazán fontosnak tartják a közös éneklés lélekfelemelő 
hatását. Ez év áprilisában került megrendezésre a IV. Óvodapedagógusok 
Országos Kórusfesztiválja, ahol 11 óvodai kórus kulturált kórusmuzsikája 
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csendülhetett fel a püspökladányi Református Templomban. Vendégünk 
volt a szarvasi és a nagyváradi főiskolák hallgatói és gyakorlatvezető 
óvodapedagógusainak kórusai, a gyermekekkel együtt szereplő kórusok, 
kamarazenekarral együtt fellépő kórus, egyházi óvodák kórusai, kiváló 
népdalkörök, akik nemes egyszerűséggel adták elő Kodály Zoltán,  
Szőnyi Erzsébet, Bartók Béla műveit. Nagy örömünkre a kórusok  
a KÓTA elismerő oklevelében részesültek, melyet Dr . Márkusné Natter-
Nád Klárától, a Kodály Társaság elnökségi tagjától vehettek át.

E rendezvényt követte egy nagy ívű Szolnoki Kodály emlék-koncert, 
melyet Rigó Éva, a Szolnoki Kodály Kórus volt karnagya szervezett meg. 
Finnországból járt Szolnokra, hogy a régi tanítványaival, volt kórusta-
gokkal és a budapesti kórusával megrendezhesse Kodály tiszteletének 
adózó koncertet. Erre a koncertre az egyesület is meghívás kapott, ahol 
a kis óvodások, a kis aprószentek, úgy énekelték Kodály Zoltán: Ciróka-
maróka felelgetős játékát, mint az angyalok. Köszönjük e koncert meg-
álmodójának, hogy mi is megemlékezhettünk Kodály Zoltán óvodákat 
érintő munkásságáról, és elmondhattuk, hogy követjük a XXI. század-
ban is azt az értéket, amit ránk hagyott. 

Június is tartogatott a zenét kedvelő óvodapedagógusoknak, egyesü-
leti tagjainknak továbbképzési lehetőséget a XLIV. Óvodapedagógiai 
Nyári Egyetemén, melyet a Bács-Kiskun Megyei TIT szervezetével kö-
zösen rendeztünk meg. A kőszegi Nyári Egyetem az óvodai zenei tehet-
séggondozással foglalkozott, ahol előadóként fogadhattuk dr . Ittzés  
Mihály elnök urat, a Magyar Kodály Társaság elnökét, aki „Kodály  
Zoltán és az óvodai zenei nevelés” témájával megalapozta a háromnapos 
rendezvényt. 

Örülünk annak, hogy egy tanév ennyi zenei tanulási lehetőséget, meg-
emlékezést adott az óvodapedagógusoknak, egyesületünk tagjainak, 
amely szemléletformálásával hozzájárulhatott, hogy minél több óvoda-
pedagógus higgyen a zene építő és személyiségfejlesztő erejében.

Nagy Jenőné


