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Absztrakt
Az előadás az ezredforduló után publikált zenepedagógiai vonatkozású folyóiratcikkek
(elsősorban a Parlando című folyóiratban megjelent írások) elemző vizsgálatának
eredményeiről, illetve az ezek nyomán megfogalmazódó következtetésekről, a zenei nevelés
21. századi lehetőségeiről, változó perspektíváiról szól. A kutatás ötletét az a szubjektív
tapasztalat adta, amely szerint a zenepedagógiai diskurzusra egyfajta múltba merengő
szemlélet, vélt és valós múltbéli értékekre való hivatkozás, ezek elvesztése feletti sajnálkozás
jellemző; hogy az iskolai zeneoktatás kudarcélményeit hajlamosak vagyunk külsőnek
tételezett társadalmi körülményekkel magyarázni, miközben viszonylag keveset teszünk az
ezen körülményekhez alkalmazkodó innovatív szemlélet és gyakorlat kialakításáért és
meghonosításáért. Vizsgálódásom azt a célt szolgálja, hogy bizonyosságot szerezzek ezen
benyomások valóságtartalmáról, illetve feltárjam, rendszerezhetővé tegyem a feldolgozott
irodalomban megjelenő problémafelvetések, az ezekből eredő útkeresések eredményét, a
megfogalmazódó alternatívákat, jobbító elképzeléseket. Kutatásom az iskolai énekzeneoktatás, a minden felnövekvőt érintő iskolai művészeti nevelés területére, pontosabban az
erre vonatkozó diskurzusra koncentrál, igyekszik feltárni azokat a jellegzetes elemeket,
sztereotípiákat, közkézen forgó hiedelmeket, amelyek bűvkörükbe vonva megakadályozzák e
diskurzus újabb mederbe terelését, a valódi problémák és valódi megoldások
megfogalmazását. Célom megvalósításához a kiválasztott cikkeket veszem vizsgálat alá, a
diskurzuskutatás eszközével felmérve és kimutatva a bennük megjelenő érvrendszer azon
jellegzetes mozzanatait, amelyek az iskolai ének-zeneoktatás több évtizede felismert
válságjelenségeire próbálnak magyarázatot és megoldást találni. Remélem, hogy kutatásom
eredményei hozzásegítenek ezen érvrendszer sajátosságainak, esetleges hiányosságainak
felismeréséhez, ez által a válságjelenségek értelmezéséhez, hozzájárulva a 21. század
kihívásaihoz jobban alkalmazkodó zenei nevelési stratégia megfogalmazásához a
közoktatásban.
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