
11Zuglói Lapok    2015. november 5.    Kultúra, művészet

A zenepedagógia fontosságára hívják fel a figyelmet
Életre szóló útravalót ad a zene – vall-
ják a zuglói Psalmus Humanus Mű-
vészetpedagógiai Egyesület tagjai. 
Ezért többek között képzéseket szer-
veznek a pedagógusoknak, bölcső-
dalt tanítanak a kismamáknak. 

– A Kodály-módszer lényege nem az, hogy 
szolmizáljanak és minél több dalt tudjanak 
a gyerekek. Kodály sosem írta elő, hogy 
egy nap hány népdalt kell megtanulni.  
A lényeg a fokozatosság, a rendszeresség, 
a folytonosság – mondta a Zuglói Lapok-
nak K. Udvari Katalin zenetanár, a Psalmus 
Humanus Művészetpedagógiai Egyesület 
vezetője. Szerinte sok új művészetpedagó-
giai program van, amit a pedagógusok nem 
ismernek, és a zenetanulás hasznosságá-
ról szóló tudományos kutatások sem kap-
nak elég nyilvánosságot. Ezért ingyenes 
képzést szerveztek a zuglói és budapesti 
óvodapedagógusoknak, általános iskolai, 
főiskolai tanároknak. Nemrégiben jelentet-
tek meg egy könyvet, amely Maróti Gyula, 
a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) alapí-
tó főtitkárának magán-dokumentumgyűjte-
ményét dolgozza fel. A Psalmus Humanus 
Művészetpedagógiai Egyesület minden 
önkormányzati fenntartású zuglói iskola 
könyvtárának felajánl egy-egy ingyenes 
példányt. A kiadványban egyebek mellett 
arról is olvashatnak, hogy a zenepedagó-
gia hogyan segíti a gyerekeket. – Például 
a tanulási részképességek fejlődését is 
pozitívan befolyásolja, hiszen a dalok rit-
musának gyakorlása rendkívül kedvező-

en hat az agyi idegpályákra – hangsúlyozta  
K. Udvari Katalin. A könyvet a KÓTA mega-
lapításának 45. évfordulója tiszteletére ren-

dezett ünnepi hangversenyen mutatták be 
október elején a Nádor Teremben. A progra-
mon köszöntőt mondott Szőnyi Erzsébet, a 

nemzet művésze, Kossuth-, Liszt Ferenc- és 
Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, kiváló művész, 
Kodály Zoltán egykori tanítványa.         (potos)
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HELYREIGAZÍTÁS
Az előző lapszámunk 7. oldalán megjelent egyik interjúnkban több történelmi tényt 
is pontatlanul közöltünk. 

Luther Márton (1483–1546) nem 1612-ben, hanem 1517. október 31-én, és nem 
12 pontot, hanem 95 tételt függesztett ki a wittenbergi vártemplom kapujára. 
Ez a vitaindítónak szánt irat robbantotta ki a protestáns reformációt, amely elveze-
tett a nyugati kereszténység ma is fennálló felekezeti megosztottságához: az evan-
gélikus és a református egyház létrejöttéhez.

Helytelenül gróf Tisza Istvánnak tulajdonítottunk és pontatlanul írtunk le egy idéze-
tet (helyesen: „Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam.”), amely nem 
az egykori miniszterelnöktől származik, hanem Ferenc József 1914. július 28-án 
kiadott Népeimhez! című kiáltványából. A császár ebben jelentette be, hogy az 
Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának, amivel kezdetét vette az első 
világháború.

A téves közlésekért elnézést kérünk a Zuglói Lapok olvasóitól.


