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ELÕSZÓ
Marosi Katalin

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar, Magyarország legrégebbi
tanárképzõ intézménye 90 éve került Szegedre. A Kar Rajz-mûvészettörténet Tanszéke
szintén idén ünnepelte alapításának 70 éves évfordulóját. A Tanszék ez alkalomból,
egyik ünnepi programjaként szervezte meg 2018. november 14-én a Mûvészeti nevelés,
mûvészetre nevelés a felsõoktatásban címû konferenciát. A konferenciával közel egy idõben nyílt meg a Leltár 2018 címû jubileumi kiállítás a Rajz-mûvészettörténet Tanszék
kiállító helyiségeiben. A meghívás alapján beérkezett anyag az alapítás óta eltelt több
évtized alatt hajdan, illetve napjainkban is itt oktató kolléga és volt növendék munkájából állt össze. A tárlat anyaga katalógus formájában is dokumentálásra került.1
A mûvészet személyiséget gazdagító, a kisebb és nagyobb közösségeket összekovácsoló,
harmonizáló hatása lépten-nyomon felbukkan a felsõoktatás számos területén. Jó példa
az SZTE-n rendszeresen megrendezésre kerülõ Egyetemi Zenei Verseny, ami nyitott az összes
nappali tagozatos, nem zenemûvészeti szakos egyetemi polgár számára. A megmérettetésen
5-10 perc mûsoridejû, hangszeres, vokális szólódarabok és kamaramûvek, illetve eredeti
– azaz nem zeneszerzõi feldolgozású – népzenei anyag énekes vagy autentikus hangszeres
elõadásával lehet részt venni. A bemutatásra kerülõ anyag évrõl évre nagyon változatos:
a komolyzene, a népzene, a jazz, a musical, a sanzon körébe tartozó darabok egyaránt
elõkerülnek a hallgatói bemutatkozások során. Az SZTE NKI Kulturális Iroda az elõbbi
zenei pályázat mellett számos elõadói és alkotói pályázatot ír ki minden évben: különbözõ
képzõmûvészeti, fotó és versíró pályázatok, vers- és prózamondó verseny stb. A pályázatokon való részvétel nyitott az összes egyetemi polgár számára.
A konferencia elsõdleges célkitûzése volt rávilágítani, feltérképezni azokat a lehetõségeket,
megközelítési, oktatási módszereket, amelyek a jelen világban létjogosultságot tudnak
biztosítani a mûvészeti gondolkodásnak, a mûvészetrõl való gondolkodásnak a felsõoktatásban, akár mûvészeti akár más szakterületi oktatási struktúrákban. A mûvészeti,
a mûvészetre, valamint a mûvészettel nevelés nem pusztán a képzõmûvészeti akadémiák
kiváltsága. Sokféle úton, számtalan módon lehet a mûvészettel a személyiségre hatni.
A nevelés a konferencia tárgyának megközelítésében olyan értékátadó, értékrendszert
kialakító folyamat, szándékolt hatás, amelynek a kultúraközvetítés a célja. Lehet tervszerû
vagy spontán. A konferencia a teljesség igénye nélkül – hiszen a rendelkezésre álló idõ
1

https://issuu.com/sarkanylatvany/docs/rajz_tanszek_215-185_70_kf_v17_issu.
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rövidsége miatt ez lehetetlen feladat – mutat be néhány példát a különbözõ tervszerû,
fejlesztõ egyetemi tevékenységekbõl, projektekbõl merítve.
A konferenciára meghívott elõadók éppen az elõbbi okokból a felsõoktatás számos
területérõl érkeztek. A képzõmûvészet, a design, a természetmûvészet, a mûvészeti
pedagógia, a zenepedagógia, a tanítóképzés és nem utolsó sorban az egészségfejlesztés
témakörébõl hangoztak el gondolatok, meglátások. Bemutatásra kerültek már megvalósított programok, illetve folyamatban lévõ projektek. A kötet az elõadások anyagát
dokumentálja kiegészítve az eseményen idõ hiányában el nem hangzott, de szorosan a konferencia tárgyához tartozó tanulmányokkal. A kötet a konferencián elhangzott elõadások
sorrendjét tartva közli az elõadásokhoz kapcsolódó tanulmányokat. A tanulmányok szerzõi:
Bodóczky István Munkácsy-díjas képzõmûvész, címzetes egyetemi tanár; Prof. Nyilas
Márta DLA (PTE Képzõmûvészeti Intézet); Magonyné dr. habil. Varga Emõke fõiskolai
tanár (SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképzõ Intézet); Dr. Lippai László fõiskolai docens
és szerzõtársai: dr. habil. Tarkó Klára fõiskolai tanár és Nádudvari Gabriella tanársegéd
(SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet); Dr. Dombi
Józsefné Dr. Kemény Erzsébet fõiskolai tanár (SZTE JGYPK Mûvészeti Intézet);
Dr. habil. Erõss István egyetemi tanár (EKE Vizuális Mûvészeti Intézet); Váraljai Anna
mûvészettörténész, tanársegéd (SZTE BTK Filozófia Tanszék); habil. Szalai Dániel docens
(Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kar Rajz Tanszék SK). A kötetet kettõ darab
társszerzõs tanulmány zárja, melyek szerzõi Marosi Katalin DLA fõiskolai docens,
dr. habil. Máté Zsuzsanna fõiskolai tanár és Gál Lehel DLA fõiskolai docens az SZTE
JGYPK Rajz-mûvészettörténet Tanszék oktatói.
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