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Köszöntő
Köszöntjük a kutató kollégákat a Debreceni Egyetem Zenepedagógiai konferenciáján! Öröm
végigtekinteni azon a sokszínű kutatói tevékenységen, amit Önök, zenepedagógiai kutatók
végeznek. Az olvasható ki ebből, hogy a zenetanároknak igen sokoldalú kapcsolatuk van a
diákjaikkal, hisz találkoznak velük tanórákon, végigkísérik a fiatalok fejlődését az egyéni
zeneoktatásban, megosztják velük a vidám és egyben munkás együttlétek örömét a délutáni
kóruspróbákon, s együtt izgulnak a tanítványaikkal, mikor versenyre viszik őket. Az az olvasó
érzése, hogy talán a zenepedagógusok tudnak a legtöbbet az iskoláról, a tanulókról, sőt a
családok örömeiről és gondjairól is!
A zene, a művészetek iskolai megjelenése ma különösen fontos kérdés, hiszen ‒ha nem
vigyázunk‒ szép lassan mindnyájan belenyugszunk abba, hogy az iskola nem más, mint a
gazdaság alrendszere, beszállítója, s nincs is más funkciója, mint hibátlanul és hatékonyan
működő alkatrészeket gyártani a munkaerőpiac számára. Természetesnek kezdjük tartani,
hogy már csak úgy érvelhetünk a zeneoktatás fontossága mellett, ha a transzfer hatásai révén
hajtott hasznokat listázzuk. A nemzetközi teljesítménymérések körüli hírverés nyomása alatt
jó, ha emlékezetjük magunkat, hogy az iskola hivatása az is, hogy az egyetemes kultúra
értékeinek megértésére, a nemzeti műveltség és identitás továbbadására, valamint a
közösségekben együttműködők értékteremtő aktivitására, sőt, életünk morális és ontológiai
értelmezési keretének felfedezésére neveljen. Úgy érzem, a zenei nevelés egy olyan lajtorja,
ami szegény, anyagelvűvé vált világunkban emlékeztet arra, hogy nemcsak nagyüzemi
alkatrészek vagyunk, s amin teljes ember létünk világába kapaszkodhatunk fel. Rendkívül
fontos, hogy reflektáljunk erre a gazdag kihívásra, s hogy tudományos kutatások révén tegyük
ezt!
A debreceni neveléstudományi doktorképzés 2010-től működteti az Alkalmazott
oktatáskutatás című alprogramját, melyben elsősorban a tanári tevékenységek körülményeit
vizsgáló kutatások kaptak helyet. Ebben az alprogramban az első kutatások a zeneoktatással
foglalkoztak. Örömmel és büszkén jelenthetem, hogy ma már öt zenepedagógus
doktoranduszunk nyert abszolutóriumot, s további hét kolléga végzi doktori tanulmányait.
Ugyanezekben az években a többi neveléstudományi iskolában is felbukkantak a
zenepedagógiai témák, sőt megszülettek az első doktori disszertációk is. A kutatói közösség
intézményesülése is bontakozik, születőben vannak azok a tudományos szervezeti keretek,
melyekben Önök rendszeresen megoszthatják egymással a kutatási eredményeiket,
megvitathatják a kutatási módszereiket, kialakíthatják a szakmai normáikat. Megalakult a
Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületén belül a zenepedagógiai szakosztály. A
Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságának Didaktikai
albizottsága egy alkalommal önálló tudományos ülést is szentelt a zenepedagógia területén
kutató doktoranduszok bemutatkozásának, s talán nemsokára önálló zenepedagógiai
albizottság is alakulhat az MTA keretei között, ahogy szomatikus nevelési is létezik.
Egyértelmű, hogy ez a konferencia is egy határozott lépés a zenepedagógus kutatók
tudományos közösségének megerősödése irányába. Nagy örömmel tölt el, hogy ennek
Debrecen adhat otthont! Kívánok Önöknek eredményes tanácskozást és örömteli
közösségépítést!

Prof. Dr. Pusztai Gabriella
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