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Az óvodai nevelés az előző évtizedekben is sokat tett annak érdekében, 
hogy a népi kultúra szellemi-vizuális értékeit, hagyományait különböző 
mértékben beépítsék a mindennapi óvodai pedagógiai munkájába. Kodály 
Zoltán zenei reformpedagógiája alapján Forrai Katalin zenepedagógiai 
munkásságának eredménye képpen létrejött az óvodai zenei nevelés 
törzsanyaga, ami a magyar népi mondókák és énekesjátékok által kap 
elsődleges szerepet. ”Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni tehát nem 
mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés (…) fogjunk végre két 
kézzel a dologhoz, hogy a múlt sok mulasztását mielőbb helyrehozzuk” – 
Kodály Zoltán zenei neveléssel kapcsolatos nézetei a mai napig életszerűek. 
Zenetudós, zeneszerző, nyelvész és pedagógus volt, aki fontosnak tartotta 
a zenei nevelés korai elkezdését és nem utolsósorban a tanítók ezirányú 
fontos közvetítő szerepét.  

A gyerekeknek meg kell ismerniük kultúrájuk viszonyait, hogy 
hatékonyan be tudjanak kapcsolódni az őket körülvevő szociális világba. A 
gyermekek sokoldalú fejlődését sokféle tevékenység segíti elő. A 
tevékenységek sorában fontos szerepet tölt be a zenei nevelés. 
Dolgozatomban kifejezetten a gyermekkultúra-élménypedagógia témakör 
keretein belül a zenei kultúrával, annak hagyományokra épülő, átörökítő 
szerepével kívánok foglalkozni. 

”Mily szegénnyé vált a nép örömében s leginkább művészi örömeiben, 
(…), hogy már a népdal is, a népélet talajának ez ősi, dédelgetett kedvence, 
mára-holnapra kihalással fenyeget.” Bölcs előrelátás Keppler Vilmostól, aki 
ezt 1911-ben írta (Keppler, 1911). Mindnyájunk számára nyilvánvaló 
Bartók Béla és Kodály Zoltán szóban és írásban hirdetett célja, hogy ”legyen 
a zene mindenkié!” (Kodály, 2007). Igen, de sajnos ezt a nagy kincset 
sokan semmire sem értékelik napjainkban. A kultúra szerves része a 
hagyományokra épülő folklór által történik, a közösségi értékek 
megőrzését, továbbadását szolgálja, s egyik legfontosabb ága a Népzene. 
Vargyas Lajos arra a kérdésre, mit jelent a népdal a közönségnek, úgy látta, 
hogy ”az egyetlen művészet, amelyet emberek sokasága közösen teremtet 
meg: tehát a közösségi művészet” (Vargyas, 1981). A közösség képes 
egyfajta átörökítésre, ami apáról-fiú szállt, szájhagyományozás alapján 
alapozta meg múltját, jelenét és jövőjét. Klaniczay Tibor a nemzeti 
hagyomány fogalmát” kollektív tapasztalatnak-és értékátadásnak” nevezi. 
(Klaniczay, 1976) Hagyomány és hagyományozás, alapvető közösségi 
értékek, alapvető emberei érzések hiteles kifejezése, ami állandó 
kölcsönhatásban van átörökítéssel fejlődéssel, újítással. Ennek megalapozó 
közege az óvoda. Az óvodai nevelés az előző évtizedekben is sokat tett 
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annak érdekében, hogy a népi kultúra szellemi-vizuális értékeit, 
hagyományait különböző mértékben beépítse a mindennapi óvodai 
pedagógiai munka. 

Kodály Zoltán zenei reformpedagógiája alapján Forrai Katalin 
zenepedagógiai munkásságának eredménye képpen létrejött az óvodai 
zenei nevelés törzsanyaga, ami a magyar népi mondókák és énekesjátékok 
által kap elsődleges szerepet. A néphagyományokra épülő óvodai zenei 
nevelésnek sokoldalú fejlesztő-nevelő hatásán kívül valójában 
hagyományőrző célja is van. A magyarországi óvodákban az ének-zene, 
énekes játék, gyermektánc foglalkozások anyaga is a magyar 
gyermekdalokra, népdalokra épül (Túry, 2016). 

Vitányi szerint ”a közösségi művészet harmonikus és teljes emberi 
tevékenység, amely egyben teljes képét is adja a világnak-a közösség 
minden tagja sajátjának ismeri el, benne saját érzéseinek, gondolatainak, 
vágyainak közvetlen kifejezését látta. Mindenki alkotó és befogadó volt 
egyszerre” (Vitányi, 1965). 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 363/2012. (XII. 17.) Korm. 
rendelet elsődlegesnek célként fogalmazza meg a következőt: ”A gyermek, 
miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek 
a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 
tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a 
hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és 
a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is”  (Óvodai 
Nevelés Országos Programja, 2012). 

Az alapprogramban a számunkra fontos tevékenység ének, zene, énekes 
játék, gyermektánc címen jelenik meg. Tartalma szerint a tevékenység 
célja, hogy a gyermekeknek örömet nyújtson, zenei érdeklődésüket 
felkeltse, egyben zenei ízlésüket formálja. Itt is megjelenik a közös 
tevékenység élménynyújtó hatása, mely közben a gyermek nem csak a 
zene és a mozgás örömét éli meg, de rájön arra is, hogy milyen jó együtt 
tevékenykedni. Ezen felül természetesen nem feledkezhetünk meg a népi 
játékok hagyományőrző szerepéről sem.  

A programban foglalt nevelési feladatok megvalósítása azért fontos, mert 
ezzel fektethetjük le a zenei anyanyelv kialakulásának alapjait. Kodály 
szerint a zenei anyanyelv művelésében az óvópedagógus munkája 
nélkülözhetetlen, nem csak az egyéni, hanem a nemzetnevelés 
szempontjából is. Az óvodáskorú gyermek zenei anyanyelve pedig nem 
más, mint az éneklés. Énekhangja segítségével saját maga (hangszálaival, 
figyelmével, izmaival) aktívan vesz részt a zenélésben, ami zenei 
kifejezőkészségét is fejleszti, és így felejthetetlen belső élménnyé válik. Az 
óvodáskorú és a kisiskolás gyermekek zenei nevelésében a legfontosabb 
szerepet a magyar néphagyomány jelenti. Egyrészt azért, mert a népi 
játék- és gyermekdalok nagy része tökéletesen illeszkedik a gyermekek 
adottságaihoz, másrészt mind nemzeti hovatartozásuk, mind zenei 
anyanyelvük gyökereit ezek alapozzák meg. 

Kodály Zoltán szerint az óvoda feladata a magyarság tudat alatti 
elemeinek beültetése, kifejlesztése. A későbbi zenei nevelésnek is erre az 
alapra kell épülnie. A népi játékok hozzájárulnak az éneklés 
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megszerettetéséhez, valamint segítik a gyermekek szociális és szellemi 
fejlődését. Az alapprogramban is komoly hangsúlyt kap a pedagógus 
munkája, hiszen az ő feladata körültekintően megválasztani a kortárs 
alkotásokat, illetve az egész zenehallgatási anyagot, a zenei képességek és 
kreativitás megfelelő fejlesztése érdekében, szem előtt tartva a csoportba 
járó gyermekek nemzetiségét is. 

Forrai szerint a szöveg-dallam-játék cselekmény művészi egységet alkot, 
amelyet a gyermek maga is átél (Forrai, 1982). Kodály többször 
hangsúlyozta, hogy a zenei elemeket, fogalmakat csak élő zene ismeretén 
és gyakorlásán keresztül lehet megszerezni. ”Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg 
újra meg nem szerzi magának. (…) A zene is csak úgy száll belénk, úgy él 
bennünk, ha munkával (gyakorlati zenéléssel) szántjuk fel lelkünket alája” 
(Kodály, 2007). Ez azt jeleni, hogy nem tudományos rendszerekből kell 
eredeztetni a zenét, hanem a zenéből kell az általánosítható vonásokat 
felismerni, kielemelni. Az óvodai nevelésben az átörökítést kell 
alkalmaznunk, ami az énekléssel és mozgással szerezett élmények, 
készségek megalapozzák a későbbi hagyományok iráni tiszteletet. 

”A gyerek szocializációja a szülők egész személyiségének és nem nevelési 
intencióinak függvénye” – állapítja meg Buda Béla (1998). Az idő igazolja 
azt a feltételezést, hogy a Kodály-koncepció elevenségével nem szigetelődik 
el önmagában: szervesen kapcsolódik anyanyelvi, művészeti kultúránkhoz. 

Összefoglalva tehát: az alapprogram alapján a zenei tevékenység célja, 
hogy örömet nyújtson a gyermeknek, aki élményszerzés során megéli a 
mozgás és zene, illetve az együttes tevékenység örömét. A népi játékok és 
táncok a hagyományőrzést biztosítják, a pedagógus által gondosan 
kiválasztott művek pedig fejlesztik a zenei képességeket és kreativitást. 
Kodály a maga korában nem gondolhatott helyettünk az IKT-eszközök 
alkalmazására, ezek szerepét nekünk kell megtalálnunk, alkalmaznunk az 
óvodai nevelés során. A helyes nevelés lefekteti a zenei anyanyelv alapjait 
és végső célja, hogy a gyermeknek igényévé váljon a mindennapos éneklés, 
hagyományok ápolása és őrzése. 
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