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A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

A tartalomból:
„…arra a megállapításra jutott, hogy 
világszerte növekedés tapasztalható 

egy-egy korosztály intelligenciatesztekben 
elért eredményeiben.”

Dr. Mező Ferenc - Mező Katalin: Flynn-
effektus 

***
„A zene mindig része volt az életünknek 
és nagyon érdekelt, hogy a zene hogyan 
befolyásolja a kognitív képességeket és a 

személyiségfejlődést.”
Csáki Katalin - Csáki Éva: Zenei nevelés 

hatása a személyiségfejlődésre
***

„Az állam a magyar falusi szegénység 
kiváló tehetségű fiai számára messzemenő 

támogatással módot akar adni a 
gimnázium elvégzésére.”

Bánfai József: Az állami tehetségmentő 
akció kiválasztási folyamatának első válto-

zata, I. 
***

 „Tehetségeket támogatva” projekt legje-
lentősebb eredménye lett, hogy létrejött 

egy országos tehetségkoordinátori munka-
kör, amelynek feladata, hogy megteremtse 
a tehetséggondozás szervezeti feltételeit, 
szorosabbra fűzve azoknak az intézmé-

nyeknek a kapcsolatát, amelyek már most 
akkreditált tehetségpontként működnek 
az országban, és megszervezze minden 

egyházkerület tehetséggondozó tanácsát, 
tehetség központját, amelyek mind szak-

mai kérdésekben, mind forrásteremtésben 
az intézmények rendelkezésére állnak. 

Ábrám Tibor – Sarka Ferenc: A Magyaror-
szági Református Egyház Tehetséggondozó 

Stratégiája

Kisvárda, 2016. szeptember 23-24. -  Bessenyei György Gimnázium: Magyar 
Tehetséggondozó Társaság 27. országos konferenciája. 

www.mateh.hu

„Minden programban diákmentorok segítették munkánkat, nemcsak azzal, hogy jelen voltak, hanem 
közvetlen módon osztották meg sikereiket, elért eredményeiket, ezáltal felkeltették a gyerekek érdeklődését a 

lehetőséget teremtettek számukra, amivel kiemelkedhetnek hátrányos helyzetükből.”
Varga Szilárdné: Esélyteremtő Tehetségpont „Tehetség Hónapja” 

***
„A Világegyetemet alapvetően a természeti törvényekből fakadó érzések mozgatják, mint minden élőt, és 

nem a tehetetlenség törvénye, mint minden anyagot.”
Százdi Antal: Akit a Nap megigézett – dr. Grandpierre Attila csillagász, zenész, író

***
„Megmutatni a diákoknak, hogy a tudás elsajátítása nem csak egyfajta kötelező társadalmi kényszer, 
hanem szükségszerűen belső indíttatás arra vonatkozóan, hogy magas szinten sajátítsa el a szakmai 

tananyagot és sikeresen állja majd meg helyét az életben.”
Szász Csaba: A szakmában, mesterségben tehetségesek mentori segítése a Baptista TST.-ben
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Nagy örömömre szolgált, hogy 
a Mátészalkai Móricz Zsigmond 
Magyar–Angol Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola vezetősége megtisz-
telt azzal, hogy mint a MTT Tanító 
szekciójának vezetőjét, meghívott 
nevelési értekezletére, melynek 
két napirendi pontja volt:
1. Tehetséggondozás a gyakor-

latban. Ezen belül egy IQ club 
tartása az alsó tagozatos tehet-
ségígéretes gyermekek rész-
vételével, s utána kötetlen be-
szélgetés a tehetséggondozás 
jelenlegi helyzetéről.

2. Az iskola Tehetségtanácsának 
beszámolója.

A foglalkozás előtt bepillantást 
nyertem az Iskola életébe, különö-
sen a tehetséggondozó munkájuk-
ra. Az IQ clubon igyekeztem főleg 
mozgásos didaktikai játékokkal 
megmutatni, hogyan lehet ezzel 
a formával felismerni, fejleszteni 
a gyakorlatban az alsó tagozatos 
tehetségígéretes tanulókat. Évfo-
lyamonként 4 – 4 tehetségpalánta 
vett részt a foglalkozáson.
A felnőtt vendégek 55–en voltak, 
szülők, általános iskolai pedagó-
gusok és középiskolai tanárok ve-
gyesen.

Minden gyermek felszabadult, de 
fegyelmezett, és nem utolsó sor-
ban, jó képességű volt. Dolgoz-
tunk egyénileg, csoportosan és pá-
ros munkában is. Voltak frontális 
feladatok is. A csoportmunkában 
azt tapasztaltam, hogy szívesen 
segítenek egymásnak, jól össze 
tudják hangolni a közös tevékeny-
séget. Ez a csapatversenyeknél na-
gyon hasznos lehet! A foglalkozás 
során nagy tájékozottságról tet-
tek tanúbizonyságot a gyerekek. 
Munkájuk értékelésekor látszott, 
hogy hozzá vannak szokva az ön-
értékeléshez és egymás munkájá-
nak véleményezéséhez. Öröm volt 
együtt dolgozni velük.

Az IQ club foglalkozás utáni kö-
tetlen beszélgetés alkalmával az 
alábbi témák kerültek szóba:
• A Hungary’s Got Talent TV 

műsorban szereplő fejszámoló 
művész és a BKV menetrendet 
,,betéve” tudó szereplő, valóban 
tehetségesnek mondható –e a 
fogalom klasszikus értelmezése 
szerint?

• Szóba került, hogy a műsor ilyen 
típusú szereplői nem merítik ki a 
valódi tehetség fogalmát, mert 

inkább ún. ,, felülteljesítő tehet-
ségek”, savantok.

• Megállapítottuk, hogy ezek a 
teljesítmények, bár nagyon ma-
gas szintűek, de csak egy –egy 
értelmi képesség területén je-
lentkeznek, s hosszabb távon 
nem szórakoztatóak a közönség 
számára. Hiányzik például belő-
lük a kreativitás, a logika, a sze-
mélyes ,,varázs”.

• A tehetséggondozó munka si-
kerei és kudarcai közül kiemel-
tem néhány kudarcomat, s kb. 
ugyanannyi sikeremet, melyek 
értek a tehetséggondozó mun-
kám során. Remélem, ezek ösz-
tönzőleg hatottak a jelenlévők 
további munkájára.

Személyes tapasztalataim és vé-
leményem szerint az iskolában 
sokoldalú, színvonalas tehetség-
gondozó munka folyik. Érettek 
arra, hogy mint regisztrált Tehet-
ségpont, rövidesen magasabb mi-
nősítésbe kerüljenek.

A beszámoló készítője az MTT tanítói 
szekciójának vezetője.

Nevelési értekezlet
Németné Dávid Irén

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 20-ÁN 16 ÓRAKOR TARTJA 
2016. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

NAPIREND: 
1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2015. évben végzett munkájáról.
2. A Társaság 2015. évi gazdálkodási beszámolója.
3. A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása.
4. Egyebek

HELYSZÍN: Európa 2000 Középiskola; 1143 Budapest, Gizella út 36.  http://www.europa2000.hu/ 
(Közlekedés: 7-es busz Hungária körút megálló; 72-es trolibusz Arany János utcától, vagy Nyugati Pu.-Podmaniczky 
utcától a Zugló vasútállomás megálló; vasút: Zugló vasútállomás  - innen 2 perc)

FONTOS INFORMÁCIÓ: Amennyiben a Közgyűlés nem lesz határozatképes a kezdés időpontjában (16 óra), 
akkor fél óra múlva ismét összehívjuk a Közgyűlést, s akkor már bármilyen létszámú megjelenés elegendő a határo-
zatképességhez!
Itt kérem azokat a tagtársakat, akik még nem fizették be a 2015. évi tagdíjukat (rendes tag: évi 2000 forint; 
diák, nyugdíjas: évi 1000 forint), pótolják ezt mielőbb. Szénási Istvánné Titkár Asszony a Tehetség folyóirat 
közelmúltban kiküldött legújabb számához mellékelt erre felhasználható csekket. Ezen be lehet fizetni a 2016. 
évi tagdíjat is.
KÉRJÜK AZON TAGJAINKAT, AKIK NÉHÁNY ÉVIG KIMARADTAK A TÁRSASÁG MUNKÁJÁBÓL, ÚJÍT-
SÁK MEG TAGSÁGI VISZONYUKAT A MTT-HONLAPON ELÉRHETŐ BELÉPÉSI NYILATKOZAT ELKÜL-
DÉSÉVEL: www.mateh.hu!

A KÖZGYŰLÉSRE TISZTELETTEL HÍVOK MINDEN MTT-TAGOT!
2016. március 18.            

Az Elnökség nevében: Dr. Balogh László elnök

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
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Magyar Tehetséggondozó 
Társaság

Dr. Balogh László
elnök  www.mateh.hu

Aktuális
A Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság Választmánya 2016. már-
cius 9-én ülésezett, s fontos ak-
tuális témaköröket tárgyalt meg. 
Elsőként a MTT Alapszabályának 
módosítása került napirendre: az 
új Civil Törvénnyel kellett ösz-
szhangba hoznunk e dokumentu-
munkat, a munkát Szénási István-
né, a Társaság titkára koordinálta. 
Tartalmilag érdemben nem kellett 
változtatnunk működésünk kerete-
it, szervezeti és formai szempon-
tok szerint végeztünk el néhány 
módosítást, s március 11-én be is 
nyújtottuk e változatot elfogadás-
ra. Amint ez megtörténik, lecse-
réljük a MTT-Honlapon jelenleg 
olvasható Alapszabályt az új vál-
tozatra. 
Ugyancsak fontos napirendi pont 
volt „A tehetséggondozó tanul-
mányi versenyek helyzeté”-nek 
áttekintése. Sarka Ferenc alelnök 
úr készített egy előzetes részle-
tes elemzést – több MTT-tag be-
vonásával, s azt tárgyaltuk meg 
a választmányi ülésen. Nagy ívű 
vita bontakozott ki, amely során 
mindenki egyetértett azzal, hogy 
egyrészt a bőség zavara, másrészt 
helyenként szervezetlenség ta-
pasztalható ezen a területen. Ismét 
megfogalmazódott annak az igé-
nye, hogy a tanulmányi versenyek 
kerüljenek valamilyen akkreditá-
ciós folyamatba, ennek eredménye 
legyen a meghatározó az adott ver-
seny szakmai és anyagi támogatá-
sában. Azzal a határozattal zártuk 
a vitát, hogy Sarka Ferenc alelnök 
úr még további javaslatokat gyűjt 
be a Választmány tagjaitól, s ösz-
szegezve ezeket is, készít egy vég-
leges javaslatcsomagot, amelyet 
eljuttatunk a Pedagógus Kar elnö-
kéhez, Horváth Péter igazgató úr-
hoz, valamint tájékoztatás céljából 
a MATEHETSZ vezetéséhez is. 
Napirendre került a novemberi 
egri kihelyezett választmányi ülés 

összefoglalójának áttekintése is 
Bohdaneczky Lászlóné ügyvivő 
előterjesztésében, elsősorban az-
zal a céllal, hogy az ott jelen nem 
levő MTT vezetőségi tagok is tá-
jékozódjanak az Egerben felvetett 
kérdésekről, ezekből adódó előt-
tünk álló feladatokról. A Tehetség 
folyóirat kiadása anyagi feltételei 
megteremtésének lehetőségeiről is 
tárgyalt a vezetés, keresve a külső 
támogatás lehetőségeit is.  

Napirendre került a 2016. évi 
MTT- konferencia programja is: 
a helyszín az előző aktuálisban is 
jelzett kisvárdai Bessenyei György 
Gimnázium, itt kerül megrende-
zésre a Társaság 27. országos kon-
ferenciája. 
IDŐPONT: 2016. SZEPTEM-
BER 23-24.  Bíró Gábor Igazga-
tó Úr beszámolt ezen az ülésen 
az előkészületekről, a programot 
végső formájában az áprilisi ve-
zetőségi ülésen fogadjuk el, s azt 
követően tesszük közzé.

A Konszonancia Regionális Zenei 
Tehetségsegítő Tanács,  a  Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság 
Kelet – Magyarországi Tagozata, 
a Debreceni Egyetem Pedagógiai 
– Pszichológiai Tanszéke közös 
szervezésében a Nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtárban 2016. április 1-2-án 
„Tehetségkonferencia – Tehetség-
nap” kerül megrendezésre  „MEG 
KELL A BÚZÁNAK ÉRNI” cím-
mel. Részletek és jelentkezési lap 
a MTT-Honlapon találhatók.

2016. március 18.

Dr. Balogh László
MTT elnök

90 éve
született J.J. 
G a l l a g h e r 
(1926-2014) 
p ro fe s szo r 
a Graham 
Gyermekfej-
lesztési Köz-
pont egykori 
igazgatója, 
a m e r i k a i 
egyetemi ta-

nár. Szakmai pályafutása főleg a 
fogyatékos gyermekek tehetség-
gondozásához kapcsolódott, velük 
kapcsolatosan számos társadalmi 
irányelvet fogalmazott meg. Volt 
államtitkár helyettes és az USA 
oktatási minisztériuma felügye-
let alatt működő Akadályozottak 
Oktatásügyi Hivatalának vezető-
je.  Elnöke volt a Gyermekfejlesz-
tési Kutatások Szociálpolitikai 
Bizottságának. Elsők között ku-
tatta a kompetenciák oktatásban 
betöltött szerepét, majd elnöke 
lett az Észak-Karolinai Kom-
petenciavizsgálat Bizottságnak. 
Szakmai tanulmányaiban rámu-
tatott a kompetenciavizsgálatok 
korrekciós munkában betöltött 
szerepére. Elsősorban munkássá-
gának köszönhetően valósult meg 
az individualizált oktatási terv 
speciálpedagógiai területen tör-
ténő alkalmazása. Ez a gyermek 
szintjén egyfajta szerződésben 
realizálódott, amelyben az iskola 
és a tanuló családja rögzíti a gyer-
mek egyedi oktatási tervét, amely 
tartalmazza a két fél egymással 
szembeni elvárásait, a követelmé-
nyek teljesítésének lehetőségeit. A 
speciális nevelést igénylők tehet-
séggondozása mellett az általános 
tehetségfejlesztés szakértőjeként 
is működött. Elnöke volt a Kivé-
teles Gyermekek Védelmére Ala-
kult Tanácsnak, a Tehetségvédő 
Tanácsnak, és a Tehetség Világta-
nácsnak. 

A sokoldalú pedagógiai munkás-
ságot kifejtő tehetségtudós két 
évvel ezelőtt otthonában hunyt el, 
88. évében. 

Forrás
 Tehetség-kalauz, Kossuth Lajos 

Tudományegyetem, 1996. Szerkesztette, 
fordította: dr. Tóth László.
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A Flynn-effektus néven ismertté vált 
jelenség James Flynn (1984, 1987) 
nevéhez kötődik, aki a ’80-as évek-
ben arra a megállapításra jutott, hogy 
világszerte növekedés tapasztalható 
egy-egy korosztály intelligencia-
tesztekben elért eredményeiben. A 
növekedés mértékét tekintve úgy 
találta, hogy az mintegy 3 IQ-pont 
évtizedenként; 50 év alatt ez 15 IQ-
pont növekedést jelent (vagyis akko-
rát, amennyire az intelligenciatesztek 
szórását kalibrálni igyekeznek azok 
szerzői…). Meglepő módon a leg-
nagyobb pontszám növekedéseket a 
kultúra-függetlennek vélt és tervezett 
tesztek (például a Raven-féle prog-
resszív mátrixok – vö: Raven, 2000) 
esetében tapasztalták. Ez pedig arra 
utal, hogy e mérőeljárások azonos 
kor különböző kultúráira vonatkozó 
(keresztmetszeti) kultúrafüggetlensé-
get talán ki tudnak elégíteni, de kü-
lönböző korok kultúráira vonatkozó 
(longitudinális) kultúrafüggetlenség 
azonban nem jellemzi ezeket. Mind-
ez egészen meghökkentő következ-
tetésekre vezethet, ha előre-hátra 
barangolunk az időben, s figyelembe 
vesszük a Flynn-effektussal járó le-
hetséges elméleti következményeket. 
   
Képtelen játék a számokkal
A Flynn-effektus által sugalt 3 IQ-
pont/évtized növekedési rátát figye-
lembe véve az időbeli hatások vissza-
ható és előreható vizsgálata sajátos 
eredményeket hoz. A Flynn-effektus 
retrospektív szempontból például 
arra enged következtetni, hogy a nap-
jainkban mért 100 IQ-pontos teljesít-
mény tíz évvel korábban (100 + 3 =) 
103 IQ-pontot, ötven évvel korábban 
(100 + 15 =) 115 IQ-pontot ért volna. 
Lényeges, hogy a normál intelligen-
ciaövezet felső határa éppen 115 IQ-
pont(!), s az ennél magasabb értékek 
esetében beszélhetünk átlag feletti 
intelligenciáról. Kultúr-, tehetség- és 
tudománytörténeti érdekesség, hogy 
Terman (1925) híres vizsgálatában 
135 IQ körül húzta meg a tehetség-
küszöböt az 1920-as években – a 
Flynn-effektus érvényesülése esetén 
az akkori 135-ös érték a mintegy 102 
évvel később, 2022 táján születő ge-
nerációk átlagértékének lesz tekint-
hető… 
  Hirsch (1931) a XX. század első 
felében azt állította, hogy „A géni-

usz egy másik pszicho-biológiai faj, 
mely mentális folyamataiban és tem-
peramentumában úgy különbözik az 
embertől, mint az ember a majomtól” 
(Hirsch, 1931,  298. o. – hivatkozik 
rá: Ziegler-Heller, 2000, 5. o.). Eb-
ben talán tévedett és erősen túlzott 
(bár egy pszicho-biológiai faj megál-
lapítása lényegében csak konvenció 
kérdése), mindenesetre figyelemre 
méltó, hogy napjaink átlagos képes-
ségű (100 IQ-jú, tehát életkoruknak 
tökéletesen megfelelő értelmi képes-
ségű) személyei 152 évvel ezelőtt 
(1864-ben és azelőtt) „embertelenül 
okosnak” (150 IQ-val jellemezhe-
tő géniusznak) számítottak volna… 
Alig több, mint 300 évvel ezelőtt pe-
dig, a XVIII. században már 90 IQ-
ponttal haladta volna meg az akkori 
100 IQ-pontos átlagos teljesítményt 
az a személy, aki napjainkban ér el 
100 IQ-pontot az intelligenciavizsgá-
lat során. Még sajátosabb megállapí-
tásra juthatunk, ha ezt a logikát kö-
vetve egy napjainkban 50 IQ-t elérő 
értelmi akadályozott személy esetét 
vesszük, aki a XIX. század hatvanas 
éveiben átlagos (100 IQ-pont körüli), 
a XVIII. század harmadik évtized-
ében pedig 150 IQ-pont körüli intel-
ligenciával lett volna jellemezhető 
(miközben képességei valójában mit 
sem változtak volna, csak a szociális 
környezethez való viszonyítás követ-
keztében nőttek volna a pontszámai 
– ha hihetünk a Flynn-effektusnak)… 
Ha képzeletben visszautazunk az 
ókori görög filozófus szellemóriások 
korába - akiknek intellektuális telje-
sítményét nemhogy megismételni, de 
olykor megérteni sem tudják az újko-
ri generációk ókori elődeikhez képest 
elvileg „szuperintelligens” tagjai(!) 
-, akkor igazán képtelen helyzetben 
találjuk magunkat, amennyiben a 
Flynn-effektusban közölt tempóban 
vonjuk le az IQ-pontokat az egyes 
generációktól. Lássunk egy példát! 
Mint az imént láthattuk, hogy az 
IQ 300 évente csökken 90 pontot, 
ha visszafelé tekintünk az időben a 
Flynn-effektus szempontjából. Ez azt 
jelenti, hogy a Platón születéséig el-
telt mintegy 2443 év alatt kb. 733 IQ-
pontot csökkent volna az emberiség 
intelligenciája a mai átlagos 100-hoz 
képest. Ez a képtelen -633 IQ-pontot 
jelentené a napjaink mércéjével mér-
ve. Nos: lehet, hogy nem volt minden 

ókori görög filozófus-óriás, de Zeusz 
mégsem „tolhatott ki velük” ennyi-
re...
A Flynn-effektus prospektív jellegű 
megközelítése pedig arra hívhatja fel 
a figyelmet, hogy a napjainkban mért 
100 IQ-pont teljesítmény 50 év múl-
va (tehát 2066-ban) már csak az át-
lagos intelligenciaövezet alsó határát 
elérő 85 IQ-pontos teljesítménynek 
fog megfelelni, később pedig átlag 
alatti intelligenciát fog tükrözni…
   Kérdés azonban, hogy mindez igaz 
lehet-e?

A Flynn-effektus lehetséges okai
A Flynn-effektus bizonyítottan léte-
zik, az intellektuális teljesítmények 
tesztelésének kezdete óta nyomon 
követhető, s jól dokumentált  - állítja 
az Amerikai Pszichológiai Társaság 
Ad Hoc Munkacsoportja (Neisser és 
tsai, 1996) - , s ezért a legtöbb intelli-
genciatesztet időről időre újra kell sz-
tenderdizálni. Az új sztenderdizációs 
mintákban pedig az átlagértéket ismét 
100 IQ-pontra kell beállítani. De eh-
hez hozzáfűzhetjük, hogy: 1) az intel-
lektuális teljesítmények tesztelésének 
kezdete „csak” mintegy évszázados 
múltra tekint vissza, s nincs meggyő-
ző bizonyíték arra, hogy a korábbi 
évszázadokban is hasonló hatás érvé-
nyesült; 2) az információrobbanás, az 
elektronikus média (rádió, TV, video, 
komputer) és háztartási eszközök (a 
hűtőgéptől a ventillátoron át a mik-
rohullámú sütőig) mindennapossá 
válása nem volt jellemző még a XX. 
század első felében sem, ugyanakkor 
a generációról-generációra megújuló 
technológia kvázi fejlesztő hatással 
bírhatott az intelligenciateszteket már 
megtapasztaló korosztályok számára.  
Neisser és munkatársai (1996) szerint 
a Flynn-hatás egymással párhuzamo-
san is megnyilvánuló okai lehetnek 
például a generációk közötti kulturá-
lis különbségek és a táplálkozás javu-
lása. A generációk közötti kulturális 
különbségek esetében gondoljunk 
például a már említett infokommu-
nikációs technológia fejlődésére, a 
falusi/városi lakosság arányának vál-
tozására, vagy a felgyorsult életmód 
hatására. A táplálkozás lehetséges 
szerepére hívja fel a figyelmet az a 
tény, hogy az IQ-pontok mellett a 
testmagasság növekedése is megfi-
gyelhető, s mindkét esetben a táplál-

Flynn-effektus
- avagy: valóban egyre intelligensebbek az újabb és újabb generációk? -
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kozási lehetőségek, szokások válto-
zása is állhat.
Flynn (1987, 1991, 2012) szerint 
nem maga az intelligencia emelkedik 
az évtizedek során, hanem csak egy 
tesztekkel mért absztrakt probléma-
megoldó képesség (ami eleme lehet 
az intelligenciának, de nem azonos 
azzal). Ezt a feltételezést támasztja 
alá a „nyolcvanas évekbeli nem léte-
ző holland reneszánsz” esete: 1952-
ben a holland vizsgálati személyek-
nek csak mintegy 0,38%-a ért el 140 
IQ vagy magasabb eredményt, míg 
az 1982-es felmérések szerint 9,12%-
uk érné el ezt a szintet (ha azonos 
kritériumokat és normákat alkalmaz-
va értékelnénk őket, mint az 1952-es 
vizsgálatban résztvevőket). A 140 IQ 
(ami a szigorú terman-i kritériumok 
szerint is intellektuális tehetséget je-
lez - Terman, 1925) ilyen mértékű 
gyakorisága alapján az 1980-as évek-
ben, Hollandiában egy „kulturális re-
neszánsznak kellene lennie, amely túl 
nagy ahhoz, hogy ne vegyük észre” 
(Flynn, 1987, 187. o.).

Az IQ relatív
Az intellektuális teljesítmény IQ-
pontban történő kifejezése nem egy 
abszolút teljesítmény-mutató, hanem 
egy relatív érték: arányos IQ ese-
tén az elért nyerspontszám alapján 
számított mentális kor és az életkor 
hányadosa, szórásos IQ esetében 
pedig az elért pontszám és a korcso-
portátlag viszonyszáma (a hányados 
értékét mindkét esetben 100-zal szo-
rozzuk a könnyebbség kedvéért). Ez 
pedig ahhoz vezet, hogy még egy-
azon generáció tagjainak is meg kell 
küzdenie az IQ számításából eredő 
időbeli hatásokkal.
E viszonyszám-jelleg következtében 
azonos értékű arányos IQ például 
más és más abszolút értelemben vett 
értelmi teljesítményt jelent a külön-
böző életkorokban még ugyanannál a 
generációnál is 
(1. ábra). 

Az életkor növekedésével például 
egyre nagyobb pontszámbeli kü-
lönbségre van szükség ahhoz, hogy 
például az arányos IQ-t tekintve 120 
pontot érjen el egy gyermek (az ará-
nyos IQ fiatal felnőtt kortól már nem 
is alkalmazható igazán). Amíg egy 5 
esztendős gyermeknek az egy évvel 
idősebb 6 évesek mentális képessé-
geivel kell rendelkeznie, ahhoz, hogy 
120-as arányos IQ jellemezze, addig 
ugyanennek a gyermeknek 10 éves 
korában már a 2 évvel idősebb 12 
évesek értelmi képességeivel kell bír-
nia a 120-as arányos IQ eléréséhez. 
Mire a tanuló 15 éves lesz, addigra 
már a 3 évvel idősebb 18 évesek in-
tellektuális képességeire lesz szüksé-
ge a 120-as arányos IQ eléréséhez. 
150-es IQ esetében egy 5 évesnek 
(+2,5 év=) 7,5 éves; egy 10 évesnek 
(+5 év =) 15 éves; egy 15 évesnek pe-
dig (+7,5 év=) 22,5 éves személyekre 
jellemző intellektuális képességekkel 
kell bírnia (fiatal felnőttkortól az ará-
nyos IQ már nem alkalmazható ered-
ményesen). Belátható, hogy ilyen 
teljesítményekre csak az a gyermek 
képes, akinek értelmi képességei 
nem egyszerűen folyamatosan magas 
szintűek, hanem ráadásul az életkor-
ral folyamatosan és arányosan növe-
kednek is. A szórásos IQ alkalmazása 
és/vagy a nyerspontszámokkal törté-
nő értékelés némileg orvosolni tudja 
az arányos IQ-ból eredő problémá-
kat. 

A Flynn-effektustól a Mező-féle IQ-
paradoxonig
Amit a Flynn-effektusról tudunk az 
dióhéjban tehát a következő:
• Flynn-effektuson azt értjük, hogy 

világszerte kb. 3 IQ-pont/évtized 
ütemű növekedés tapasztalható 
egy-egy korosztály intelligencia-
tesztekben elért eredményeiben;

• a Flynn-effektus dokumentált, léte-
ző jelenség;

• a Flynn-effektus közvetlen hatása, 
hogy az intelligenciateszteket időn-
ként revideálni kell;

1. ábra: A mentális kor (MK) és az életkor (ÉK) közötti különbség 
alakulása 5, illetve 10 éves korú, 100-180 arányos IQ ponttal jelle-
mezhető gyermekek esetében (Mező, 2013).

Magyarázat: 120-as arányos IQ akkor állapítható meg például, ha egy 5 éves gyermek az 1 
évvel idősebbek, vagy egy 10 éves gyermek a 2 évvel idősebbek értelmi színvonalán teljesít. Az 
arányos IQ képlete: IQ = 100 * (MK/ÉK)

• noha feltételezhető, hogy az embe-
riség értelmi képessége, mint evo-
lúciós tényező, mutathat sok-sok 
generáción keresztül némi javulást, 
azonban nincs meggyőző bizonyí-
ték arra, hogy a Flynn-effektus ál-
tal közölt viszonylag gyors ütem 
(3 IQ-pont/évtized) több száz vagy 
több ezer éve tartó folyamat lenne, 
s nem pusztán az utóbbi évszázad 
technikai és életszínvonalbeli fejlő-
désének eredménye.

• olyan mértékegységgel számol 
(IQ), amely egy-egy generáción 
belül is igen relatív.

Mező (2016) szerint mindez ahhoz 
a paradox állapothoz vezet, hogy: a) 
noha az újabb és újabb generációk 
(legalábbis az utóbbi évszázadban) 
egyre intelligensebbek abban az ér-
telemben, hogy egyre korábban tud-
nak az intelligenciatesztek absztrakt 
feladataiban jó eredményt elérni (ezt 
például a tesztekben elért nyerspont-
szám jelezheti); b) ugyanakkor az 
újabb és újabb generációk IQ-pont-
jának átlaga mégsem lesz 100 IQ-
nál magasabb (tehát e viszonyszám 
alapján nem lesznek intelligenseb-
bek), hiszen a tesztek folyamatos re-
videálása, újra sztenderdizálása ezt a 
pontszámnövekedést megakadályoz-
za.   
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A zene mindig része volt az éle-
tünknek és nagyon érdekelt, hogy 
a zene hogyan befolyásolja a kog-
nitív képességeket és a személyi-
ségfejlődést. Behatóbban tanulmá-
nyoztuk és kutattuk a zenei nevelés 
hatását a személyiség- és közös-
ségformálódásra. 

Kokas Klára (1) (1977) szerint a 
zene elsősorban emocionális akti-
vitásával hat már a gyermek korai 
fejlődésének szakaszától. Ezért tar-
totta Kodály olyan fontosnak, hogy 
a zenei nevelést igen korán kell 
elkezdeni: „a gyermek születése 
előtt kilenc hónappal. ”Ezt később 
kiegészítette azzal, hogy a zenei 
nevelést „az anya születése előtt 
kilenc hónappal kell kezdeni” [1]. 
Ezzel az anya, a család zenei hátte-
rét tartotta meghatározónak.
Kokas (1) (1977) Kodály elgondolá-
sát hangsúlyozza, hogy a gyermek 
az első éveiben a külső hatások és 
közvetlen kapcsolatok révén kerül 
közel a zenéhez. Eleinte a zenei 
benyomások, később az éneklés 
mindennapi élményt nyújt a gyer-
mek számára, hiszen az egész tes-
te részt vesz benne. Sajátos hatást 
gyakorol az egész szervezetre, a 
légzésre és a beszédfejlődésben 
is meghatározó szerepe van, mert 
a gyermek első hangadásai közel 
állnak az énekléshez. Köztudott, 
hogy sok beszédhibát, különösen a 
dadogást, hadarást zenei terápiával 
hatékonyan korrigálják.
Kokas (1) (1977) szerint a gyer-
meknek a zenei iránti igénye belső 
szükségletté akkor válik, ha tudatos 
zenei fejlesztést is kap. „Ennek fo-
lyamatában pozitív zenei élmények 
sorozatában belső igénnyé válik az 
értékes zene, az egyetemes emberi 
érzelmeket, a társadalom monda-
nivalóját a nagy feszültségeket és 
feloldásaikat hordozó és kifejező 
zene.” [1]

Kokas (1) (1977) nagyon alkalmas-
nak tartotta a zenét és az éneklést 
az érzelmek átélésére, kifejezésére, 
érzelmi viszonylatok kialakítására. 
Tehát a zene az érzelmi hatásán ke-
resztül sokszínű esztétikai értéke-
ket is közvetít, és ennek a szemé-
lyiségfejlesztésben meghatározó 
szerepe van. 
Kokas (1) (1977) kiemeli a zenei 
fejlesztést, amely egy hosszú fo-

lyamat és eszközeként a Kodály 
koncepció a relatív szolmizációt 
tartotta alkalmasnak, amely a belső 
hallás kialakítását, fejlesztését és a 
zenei írás- olvasás elsajátítását cé-
lozta meg. A Kodály módszer épít 
a memóriaképzésre, amely során a 
belső zenei emlékezet állandó fej-
lesztése hasonló jellegű teljesítmé-
nyekre teszi képessé a gyermeket, 
még az átlagos zenei képességek-
kel rendelkező tanulóknál is. A 
zene a memória erősítése mellett 
a logikus gondolkodást is fejleszti, 
mert a nagyobb egységek logikus 
felépítésük, kapcsolatuk ismerete 
nélkül nem memorizálhatók. A ze-
nei írás és olvasás egyfajta rugal-
masságot fejleszt a gyermekekben 
a változó kódrendszerek alkalma-
zásához. A Kodály- módszerben 
zenei improvizáció, mint egyéni 
alkotó folyamat, kötött formában 
működik. Így a gyerekekben na-
gyon jól rögzülnek a begyakorolt 
zenei elemek, megismerik a zárt 
zenei formák szerkezetét is, és azt 
jobb érzékkel fogják fel.
Kokas Klára (2) (1972) kimutatta a 
zene transzfer hatását más tantár-
gyak tanulásánál is, így különösen 
a számolási, nyelvtan- helyesírási, 
olvasási és a mozgás készségek fej-
lődését emelte ki. 
Tapasztalataink alapján is a zene 
erős, pozitív hatással van a pszi-
chikus funkciókra. A zenei memó-
ria folyamatos alkalmazásával az 
auditív, vizuális emlékezet, vala-
mint a kinesztetikus észlelés és a 
rész- egész viszonyának erősítése 
segíti az alapkészségek (számolá-
si, olvasási, helyesírási) fejődését. 
Az állandó zenei fejlesztés segíti a 
figyelemkoncentrációt, amely jobb 
teljesítményekre teszi képessé az 
egyént. A zeneelméleti ismeretek 
bővítése a logikus gondolkodást 
is erősíti, amelyek a matematikai 
készségek fejlődésénél támogató 
hatással lehetnek. A zenei írás –
olvasás készségeinek fejlesztése 
mindenképpen szoros kapcsolat-
ban van az anyanyelvi olvasás, írás 
és más alapkészségek erősítésével. 
A zenei improvizáció a gyerme-
kek önkifejezési, kommunikációs 
készségeinek támogatása, valamint 
az önbizalom és az énkép erősítése 
mellett más területekre is kihat. A 
zenének a képességek, készségek 

fejlesztő hatásán túl még hangsú-
lyozottan kiemelnénk személyi-
ségformálásban betöltött szerepét, 
amely a motiváció alapját is ké-
pezheti, felkeltheti az érdeklődést 
a gyermekben a zene és más terü-
letek iránt.
Kokas (2) (1972) hivatkozik Mérei 
(1969) írására, hogy a közös él-
mény ereje a közösség tagjának va-
lamiféle többletet nyújthat, a gyer-
mek személyiségében olyan hatást 
eredményez, amely más területeket 
is érint, készségeiket magasabb 
szintre emelheti. Kokas (1972) idé-
zi Kodály elgondolását, aki szintén 
az együttes zenei élményszerzést 
forszírozza.” Az együttesen átélt és 
az együttes közös produkciójából 
fakadó zenei élmény sajátos öröm-
forrás.” [2] 
Kokas Klára (2) (1972) szerint a kö-
zösség tagjai egy zenei csoportban 
nagyon jól tudnak fejlődni, mert 
tudatosul bennük az, hogy felelő-
sök a közösség teljesítményéért, 
például hamis hangot vagy pontat-
lan ritmust énekelnek, akkor a cso-
port munkáját elronthatják. Így a 
gyerekek zenei élményeket együtt 
élik át, ezzel közösen fejlődik a 
zenei tevékenységük. A Kodály a 
zenei koncepciójával az érzelmi, 
akarati, etikai és az intellektuális 
terület összhangjának fejleszté-
sét is az egész országban elkezdte 
megvalósítani.
Tóth László (3) (2011) is kiemeli 
a zenei nevelés fontosságát, több 
kutatással is igazolták, hogy a gye-
rekek jelentős részénél kimutatták 
a muzikalitás valamilyen fokát. 
Felhívja a figyelmet, hogy a zenei 
neveléssel tudjuk ezeket a poten-
ciákat teljes mértékben felszínre 
hozni.
Egy kísérlettel szeretnénk szem-
léltetni azt, hogy a közös zenei 
élmény mennyire személyiségfej-
lesztő.
Székácsné Vida Mária (4) (1980) a 
könyvében arról ír, hogy a Mün-
nich Ferenc Gyermekotthon egyik 
óvodáscsoportjában indult el egy 
foglalkozássorozat a (1967) amely-
ben az énekfoglalkozás a gyer-
mekdalok szabad improvizációs 
eljátszásával, ábrázolásával gaz-
dagodott. Az eredmény a tisztább 
énekhang, bátrabb színkezelés, vo-
nalvezetés és természetes viselke-

Zenei nevelés hatása a személyiségfejlődésre
Csáki Katalin- Csáki Éva
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dés, ügyesebb mozgás, gazdagabb 
szókészlet. Amikor ezeket a gyere-
keket szétosztották más intézmé-
nyekbe az eddigitől eltérő légkört 
teremtett, így visszafejlődés volt 
tapasztalható. Ez is azt bizonyítja, 
amit Kodály Zoltántól idéz: „hogy-
ha sikerül 6-10 év között olyan él-
ményt adni a gyermeknek, hogy el-
ragadtatást érezzen, megkérdezze: 
Mi ez a gyönyörű? – akkor már el 
van látva egész életre. 
Az ilyen élmény után jöhet a ta-
nulás, és akkor már van értelme és 
alapja, van mire építeni.” [3] 
Egy másik vizsgálatot szeretnénk 
érinteni, amely a zene transzfer ha-
tását mérte. Barkóczi Ilona – Pléh 
Csaba (5) (1977) írják, hogy Kontra 
György és Kokas Klára kezdte el a 
felméréseket 1969-ben, amelyben 
a Kodály iskola (zeneileg váloga-
tott), Czollner téri általános iskola 
zenei osztálya (zenei szűrőn nem 
mentek át), Czollner téri kontroll 
osztály, 1970-ben csatlakozott a 
Zrínyi iskola, amely a Kodály is-
kola kontrollja volt. Kodály és a 
Zrínyi iskola azonos intelligencia 
és szociálisstátusú osztály, a Czoll-
ner mindkét osztálya alacsonyabb 
szintű és szociális státusú. Ez a fel-
mérés hangsúlyozta a zene hatását 
az intellektuális folyamatokra és a 
személyiségre. Kimutatták a zené-
nek társas viselkedés és az együtt-
működési képesség fejlődésére 
gyakorolt hatását is. Megállapítot-
ták, hogy szociális háttérből adódó 
kulturális hátrány a zenei fejlesztés 
által kiegyenlítődik. Az általános 
intelligencia-szint a zenei fejlesz-
tés által nem változik, a kreativi-
tásban a fejlődés kimutatható volt a 
fő jellemzőiben, a gondolkodás flu-
enciájában, hajlékonyságában, ere-
detiségében és elaborációban még 
az alacsonyabb szociális helyzetű 
csoportnál is. Megfigyelhető volt, 
hogy a zenei osztályok gyerekeinek 
kreatív teljesítménye hozzáfejlődik 
az intelligencia- színvonalukhoz. 
Kimutatták a zenei osztályokban, 
hogy az intellektuális és emocioná-
lis-motivációs működések intenzí-
vebben funkcionálnak együtt, ame-
lyet egy integráltabb személyiség 
kialakulásával képesek megvalósí-
tani. Tehát a zenei nevelésnek szá-
mos területre kiterjedő széleskörű 
transzfer hatását bizonyította ez a 
vizsgálat. 
Egy budapesti általános iskolában 
végeztünk méréseket 4. osztályban 
egy zene tagozatos és egy általános 

tantervű osztályban. Mindkét osz-
tály azonos intelligencia – és szo-
ciálisstátusú gyerekcsoportból állt. 
A vizsgálat a következő területek-
ből tevődött össze: figyelemkon-
centráció, emlékezet hallás után, 
emlékezet tanulással, szókincs, fő-
fogalom, kreativitás és motiváció. 
Ezen kívül felmértük azt is, hogy 
a zenei és a nem zenei osztályok 
szülei, nagyszülei milyen arányban 
tanultak zenét. A vizsgálat célja az 
volt, hogy a zenei nevelés hogyan 
befolyásolja, alakítja a képesség-
struktúrákat. A vizsgálatot mindkét 
osztályban 18 tanulóval bonyolí-
tottuk le, az „a”-val jelzett osztály 
az általános tantervű, a „z”-vel je-
lölt osztály a zenei osztály. A mérés 
eredményét a következő táblázatok 
mutatják: 

A figyelemvizsgálatnál egy adott 
szövegben kellett az „e” betűket 
bekarikázni öt perc alatt. A zenei 
osztály több betűt nézett át, gyor-
sabbak voltak, viszont így több 
volt a hibák átlaga is. A figyelem-
koncentráció egy árnyalattal jobb a 
zenei csoportnál.
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Az emlékezet mérésnél hallás után 
és memoriterrel is 15 szót kellett 
megjegyezni, írásban rögzíteni. A 
hallás utáni háromszori tanári fel-
olvasással, a tanulásos mérés pedig 
3 perc memorizálással történt. Itt is 
a zenei osztály bizonyult jobbnak, 
mind a tanulással. Az „a” osztály-
nak a tanulással történő emléke-
zet az erősebb oldala, míg a „z” 
osztálynak a hallás után. Érthető, 
hiszen a zenei osztálynak kiemelt 
feladata a hallás utáni tanulás.

A szókincs és főfogalom vizsgá-
latnál 15-15 szót kellett pontosan 
meghatározni illetve a megfelelő 
fogalmi rendszerbe helyezni 10-10 
perc alatt. Mindkét területen a „z” 
osztály emelkedett ki, viszont a fő-
fogalom vizsgálatban mindkét cso-
port jobb teljesítményt mutat, mint 
a szókincsvizsgálatnál.

A kreativitásvizsgálatban feladat 
az volt, hogy három megkezdett 
mondathoz annyi befejezést írja-
nak amennyi eszükbe jut. A zenei 
osztályok több mondatbefejezést 
írt, a befejezéseik általában több 
tartalmi kategóriákba sorolhatók, 
mint a kontroll osztály. A tartalmi 
kategóriákat tekintve ítélet – meg-
állapításból több szerepelt az „a” 
osztálynál, viszont a hamis és szo-
katlan ítéletből sok példát a zenei 
csoportnál figyeltem meg. 

Az egyedi befejezések az összes 
megoldáshoz viszonyítva ebből 
adódóan a zenei csoportban ki-
magaslóak, viszont a sablont adó 
megoldások az összes befejezé-
sekhez viszonyítva jóval nagyobb 
számban jelentkeztek az általános 
tantervű osztályokban, hiszen a ze-
nei osztály tanulói nagyobb arány-
ban alkottak egyedi megoldásokat. 
Tehát a zenei tagozaton az impro-
vizatív készség nagyobb arányú 
fejlesztésével a kreativitást is erő-
sítjük.

A motivációs mérésénél a tanulás motívumait vizsgáltuk. A tanulóknak 
a tanulással kapcsolatos véleményüket kellett rangsorolniuk, osztályozni 
1-5-ig. Nagyon fontosnak tartja mindkét csoport a társadalmi motívumo-
kat, egy kis eltéréssel az „a” osztálynál jelentősebb. A továbbtanulást, élet-
pályát a kontroll osztály tartja előbbre valónak. A tudás megszerzésében, 
érdeklődésében, sikerekben, a társak, szülők elismerésében motiváltab-
bak a zenei osztály, míg az „a” osztálynak fontosabb a tanár elismerése. 
Összességében a zene tagozaton motiváltabbak, érdeklődőbbek a tanulók, 
hiszen a zenének nagy a közösségformáló ereje és ez kihat az érdeklődés, 
siker, társak, szülők elismerésének motívumaira is. 
A többi terület is jól mutatta a zenei nevelésnek kiemelkedő személyiség-
formáló erejét, oldalát, amely nemcsak a képességstruktúrákra van pozitív 
hatással, hanem a motivációra, kreativitásra és még sok más területre is 
hat ki.



Tehetség  9  2016/1. szám

A vizsgálatok zárásaként bemutat-
juk, hogy milyen arányban tanul-
tak zenét a kontroll és zenei osztály 
születi és nagyszülei. A zenei osz-
tályban 2,5-ször tanultak többen 
zenét a szülők, nagyszülők. A „z” 
osztályban az apák tanultak legtöb-
ben zenét és érdekes, hogy itt még a 
dédszülők között is voltak olyanok, 
akik foglalkoztak muzsikával, míg 
az „a” osztályban ez nem szerepelt. 
Tehát, akik tanultak hangszeren 
játszani nagyobb arányban írat-
ják be ének-zenei tagozatra gyer-
meküket, mert tudatában vannak, 
hogy itt milyen hatások érik őket. 
Nemcsak zenei adottságokat, lehe-
tőségeket örökölnek, amely tanulás 
révén képességekké, tehetséggé 
válhat, hanem a családi minta is 
öröklődik, amely a szülőktől tanult 
normarendszer alapját képezheti a 
fejlődésnek. Aki olyan családi mi-
liőbe születik bele, ahol a zenének 
értéke van, a szülők is művelik va-
lamilyen szinten, az például szol-
gál a gyermek számára, ha adottság 
megvan benne nagyobb az esélye 
a kibontakozásnak, mint akinek 
nincs ilyen motivációs bázisa.
Ezekkel a vizsgálatokkal is azt si-
került bizonyítani, hogy a zenei 
nevelés a tehetség kibontakozását 
is elősegítheti és az alulteljesítés 
megszüntetésére, csökkentésére is 
alkalmas lehet, mert számtalan te-
rületre kiterjed a hatása és minde-
noldalú, harmonikus személyiség-
fejlődést biztosíthat.
Tapasztalataink alapján a zenei 
osztályokban érezhető hatása van 
a zenei nevelésnek. A mindenna-
pos ének–zene órák, a kóruspró-
bák, a hangszertanulás, a kisebb 
hangszercsoportokban és a furuly-
azenekarban való részvétel, fellé-
pések, szereplések együttes, közös 
élményt biztosítanak, amelyeknek 
nagy a közösségformáló ereje. 

Megfigyeltük, hogy évről-évre ösz-
szetartóbb, harmonikusabb osz-
tályközösségek a zenei osztályok 
és jobb az alkalmazkodó, együtt-
működő készségük is.
2012-ben végeztünk egy vizsgála-
tot szintén 4. osztályban zenei és 
egy általános tantervű osztályban. 
A vizsgálatban a tanulók leterhelt-
ségét és szociális kapcsolataikat 
mértük. A leterheltséget a tanítási 
óráknak, a különórák számának, a 
tanulásra fordított időnek, az otthon 
végzett házi munka és a szabadidő 
mennyiségének felmérésével vé-
geztük. A szociális kapcsolatokat 
is mértük kérdőíves módszer segít-
ségével. A vizsgálatot elemezve a 
zenei osztálynak magasabb volt a 
kötelező és a különórája, több időt 
töltöttek el délután tanulással, mint 
az általános osztály. Ebből adódó-
an otthon lényegesebb kevesebb 
házimunkát végzett a zenei osztály 
és a szabadidővel eltöltött idejük 
is lényegesen alacsonyabb volt az 
általános osztálynál. Tehát megál-
lapítható volt, hogy a zenei osztály 
határozottabban leterheltebb, mint 
az általános tantervű osztály. A 
szociális, társas kapcsolatok vizs-
gálatából az derült ki, hogy mind-
két osztályban a társas kapcsolatok 
erősek voltak, a családi és az osztá-
lyon belüli kötelékek szorosabb vi-
szonyt mutattak a zenei osztályban. 
A vizsgálat és a megfigyeléseink 
alapján megállapítjuk, hogy a zenei 
osztályok mindig túlterheltebbek 
és erősebbek az társakhoz fűződő 
szociális kapcsolataik is. Tapaszta-
lataink szerint az a véleményünk, 
hogy a zenei osztályokban ala-
csonyabb számban fordulnak elő 
képességeik alatt teljesítő tanulók. 
Ennek egyik okát abban látjuk, 
hogy a zenei osztály tanulói álta-
lában biztonságosabb, harmoniku-
sabb családi hátérrel rendelkeznek. 

A másik oka, hogy annak ellenére, 
hogy a tanulók leterheltebbek, de 
a mindennapos zenei nevelés által 
állandó közösségi élménnyel és 
érzelmi tartalommal töltődnek fel, 
amelyek aktív pihenésként felfris-
síti őket, így zömében képességük-
nek, tehetségüknek megfelelően 
képesek teljesíteni.

Összefoglalva ezzel a vizsgálattal 
és megfigyeléseink alapján az bi-
zonyítható be, hogy a zenei neve-
lésnek intenzív hatása van a min-
denoldalú harmonikus személyiség 
kialakításában, formálásában.

Csáki Katalin
tehetségfejlesztési szakértő

Balassagyarmati Dózsa György Ált. Isk.

Csáki Éva
tehetséggondozó koordinátor

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Balassagyarmati Tagintézménye
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Az állami tehetségmentő akció kiválasztási folyamatának 
első változata I.

Bánfai József
Az Országos Magyar Falusi Te-
hetségmentés (OMFT) ún. „pró-
baévének” egyik helyszíne a Mo-
hács Városi Gimnázium volt. Az 
1941/42-es tanév során a kultusz-
minisztérium „tesztelni” próbálta 
egy, a következő évben megindí-
tandó akció tehetség-kiválasztási 
módszereit, azok eredményességét 
és az egész rendszer működését. 
Ezért hat gimnáziumot jelöltek ki, 
ahol megtartották a versenyvizs-
gákat és megkezdték a felvettek 
oktatását. A számos újabb írásban 
tévesen „Szabadfalvyra” átkeresz-
telt Szombatfalvy György minisz-
tériumi osztálytanácsos erről a 
következő adatokat hozta nyilvá-
nosságra: Besztercére 25, Nagy-
kállóba 4, Gyergyószentmiklósra 
13, Szolnokra 4, Jászapátiba 22, 
Mohácsra 12 falusi tehetség ke-
rült. Tanulmányomban Hites Fe-
rencnek, az 1935-ben alapított fiú-
gimnázium igazgatójának egykorú 
írásait, az intézmény évkönyveit és 
a Magyar Nemzeti Levéltár Bara-
nya Megyei levéltárában VIII. 51. 
számon őrzött dokumentumok egy 
részét használtam

A tehetségvizsga előzményei
A gimnázium 1940/41. évi év-
könyvének tanúsága szerint az 
intézményben kiemelt területként 
foglalkoztak a szociális nevelés-
sel. Már az állami tehetségmentés 
megindulása előtt, a megye és a 
város támogatásával megalakult az 
ún. „Szociális Akció”, amely cél-
ként tűzte ki a szegény, sokgyer-
mekes magyar családok tehetsé-
ges gyermekeinek ingyenes vagy 
kedvezményes iskoláztatását. Az 
alap az első tanévben 1294,60 
pengő adományt gyűjtött, ebből öt 
fiú iskolai kiadásait sikerült teljes 
egészében fedezni. A tanévet egy 
tanuló kitűnő, egy jeles, egy jó bi-
zonyítvánnyal zárta. Ketten csak 
elégséges eredményt értek el, őket 
a következő tanévben nem támo-
gatták tovább. „Az ehhez hasonló 
csalódás elkerülésére” bevezet-
tek egy válogató vizsgát. Ennek 

szempontjait a dr. Fodor Ferenc 
tankerületi főigazgatóval folyta-
tott megbeszélés alapján dolgoz-
ták ki. Ezeket Hites Ferenc három 
pontban foglalta össze: „1. nyelvi 
készség megállapítására a kifeje-
zőkészség, nyelvi sajátságok felis-
merése, tartalmi ismertetés, szabad 
fogalmazás, helyesírás vizsgálata; 
2. logikai készség megállapítására 
mennyiségtani feladatok megoldá-
sa és számolási készség megvizs-
gálása; 3. művészi képességre rajz 
szabad elképzelés és minta után. 
Figyelemre méltó, hogy a júni-
usban megtartott vizsga sokban 
hasonlított a szeptemberben meg-
indított állami akció versenyvizs-
gájára, melynek hírét Hites Ferenc 
igazgató őszinte örömmel üdvö-
zölte „A magyarság szellemi érté-
keinek mentése” című, az 1941/42. 
tanévi évkönyv elején közreadott 
tanulmányában. Utalva saját akci-
ójuk előnyeire és hátrányaira, az új 
állami kezdeményezés méltatását 
ezzel a mondattal kezdte: „Mind-
ezt örvendetesen és egy csapásra 
megváltoztatta nm. VK. Miniszter 
Úr [Hóman Bálint – B. J.] 57.330 
1941. sz. rendelete, amely a fenti 
előnyöket még növelve, a hiányo-
kat megszüntette azzal, hogy a 
tehetségmentő mozgalmat orszá-
gossá tette s az állami szociális 
feladatok közé sorozta.” Megjegy-
zendő, hogy a Hites Ferenc megfo-
galmazásában „nevelésügyünkben 
korszakalkotónak mondható ren-
delet” egyetlen közlönyben sem 
jelent meg... Az OMFT „próbaév-
ébe” bevont gimnáziumok igazga-
tói is csak néhány sort ismerhettek 
meg belőle, melyet később fogok 
szó szerint is idézni. Az igazgató 
nagy megtiszteltetésnek nevezte, 
hogy a minisztérium az egyik első 
„kísérleti iskolának” választotta az 
intézetet. 

Az előkészületek 
„alapdokumentuma”
A „próbaév” eseményeinek meg-
ismerésében legfontosabb do-
kumentum a Tankerületi Királyi 

Főigazgatóságról a „Városi gimn. 
tekintetes Igazgatóságának” cím-
zett, öt melléklettel ellátott, gép-
pel írott levél, melynek keltezése: 
1941. szeptember 12. Terjedelme 
két és fél oldal. Tárgya: tehetséges 
falusi fiúk gimnáziumi oktatása. 
Bevezetőjében egy 12 soros, szó 
szerint idézett bekezdést tartalma-
zott az említett kultuszminiszteri 
rendeletből. A feltűnően magyar-
talan, számos germanizmust tartal-
mazó, körülményes fogalmazású 
szöveget teljes terjedelmében köz-
löm: 
 „A földmíves szülők tehetséges 
gyermekei, általában a vidék sze-
gény néprétegéből származó fiúk 
igen kis hányadban iratkoznak be 
a gimnáziumba, aminek oka két-
ségtelenül elsősorban e népréte-
gek anyagi erejének hiányában 
rejlik. Ez a jelenség az értelmiségi 
osztály helyes kiegészülése tekin-
tetében kedvezőtlen következmény-
nyel jár, mert az egészséges kivá-
lasztást a kiválogatási alap igen 
jelentékeny leszűkülése károsan 
befolyásolja. A helyzet orvoslása 
céljából elhatároztam, hogy e tár-
sadalmi réteg legtehetségesebb és 
legkiválóbb fiainak iskoláztatását 
egyes vidéki gimnáziumok mellett 
már működő vagy ezután felállí-
tandó diákotthonokban kedvezmé-
nyes, illetőleg ingyenes ellátás biz-
tosításával előmozdítom. A folyó 
tanévben kísérletképen a mohácsi 
községi [helyesen: városi - B. J.] 
és a jászapáti kir. kat. gimnázium-
ban kívánom a tervet megvalósíta-
ni.” (Valójában a kísérletben hat 
iskola vett részt. – B. J.)
 A levélben kétszer is szerepel a 
„Főigazgató Úr” megszólítás, ami 
arra utal, hogy az első részben egy-
szerűen átmásoltak egyes részeket 
a minisztérium által a tankerületi 
királyi főigazgatónak küldött uta-
sításból. Elsőként a sürgősen el-
végzendő feladatoknak csak egy 
általános összefoglalását olvas-
hatjuk, majd ezt követi a konkrét 
teendők részletes, személyekre le-
bontott felsorolása, amelyben már 
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a főigazgató instruálta a gimnázi-
um vezetőségét és tanárait.

A tanítók feladatai tanulóik képes-
ségvizsgálatra küldésében
Bár Mohácson a tanév már szept-
ember 8-án megkezdődött, a vizs-
gákra csak két hét múlva (!) került 
sor. A falusi tehetségmentő akció 
előkészítése két helyszínen zajlott. 
A folyamat a népiskolákból indult 
el, majd az onnan beérkezett doku-
mentumok alapján a vizsgára ki-
jelölt gimnáziumban folytatódott. 
A fenti levélben szereplő hosszú, 
bonyolult körmondatban minden 
lényeges momentum benne volt; 
ezt eredeti helyesírással közlöm.
 „A kir. tanfelügyelő a csatolt jegy-
zékben felsorolt iskolák igazga-
tóját, illetőleg tanítóját hívja fel 
arra, hogy 10. évét betöltött, de 
13. évét még el nem ért s a népis-
kola IV., V. vagy VI. osztályát kivá-
ló eredménnyel elvégzett valóban 
szegény és kivételesen tehetséges 
fiúnövendékének szüleivel a szintén 
idemellékelt tájékoztatóban foglal-
takat közölje, amennyiben a szülők 
gyermeküket gimnáziumi oktatás-
ban kívánják részesíttetni, javas-
latba hozott kiváló tanítványukkal 
a megküldött írásbeli feladat min-
den segítség nélküli kidolgoztatása 
után annak jelentkező lapját és sze-
mélyi minősítő lapját a tanuló dol-
gozatával együtt az említett gimná-
zium igazgatójához öt napon belül 
küldje be.”

 A választott megoldás minden 
részében az 1935-ben indult sá-
rospataki tehetségkutatás bevált 
módszereit tükrözte, csak éppen 
annak legfontosabb része, a tehet-
ségesnek ígérkező népiskolai ta-
nulók több évig tartó, folyamatos 
megfigyelése hiányzott. Patakon 
a tanítók felügyelete mellett elké-
szített írásbeli dolgozat (egy rövid 
fogalmazás, a gyermeki lélekbe 
bepillantást engedő ún. „élmény-
dolgozat” elkészítése és néhány 
számtanpélda kidolgozása) alapján 
döntötték el, mely tanulókat hívják 
be a gimnáziumba a szűkebb ér-
telemben vett „tehetségvizsgára”. 
Ezt tekinthetjük a „selejtezőnek”. 
A tankerületi főigazgató levele is 
egy ilyen előzetes válogatás felté-
teleinek megteremtéséről rendel-
kezett.

A Tájékoztató utasítás egyrészt 
összefoglalta a tanítók számára a 
falusi tehetségmentés lényegét, a 
kiválogatás és a vizsgára küldés 
általános szempontjait, másrészt 
a többi melléklettel kapcsolatos 
konkrét teendőket. „Az állam a 
magyar falusi szegénység kiváló 
tehetségű fiai számára messzeme-
nő támogatással módot akar adni 
a gimnázium elvégzésére. Nem 
akarja őket elszakítani szüleiktől 
és nem kívánja tartósan kiragad-
ni környezetükből, hanem a falusi 
életszínvonal emelésére kíván is-
kolázott és művelt vezetőket ne-
velni.” (Kiemelés – B. J.) Nagy 
hangsúlyt kapott az alkalmasnak 
látszó tanulók szüleinek tájékozta-
tása a felmerülő költségekről. Ezek 
a sikeres vizsga esetén elnyert tan-
díjmentesség és ingyenes interná-
tusi ellátás mellett is jelentkeztek 
volna. „A gyermek neveltetési 
költségéhez azonban a szülő is kö-
teles hozzájárulni a mellékelt táb-
lázatból kiolvasható összeggel.” A 
fizetendő díj megállapítására szol-
gált a „Hány pengőt fizet a szülő 
hozzájárulásként egy évre?” című 
segédlet. Az akció szervezői a szü-
lő foglalkozása, illetőleg gazdasági 
helyzete alapján öt kategóriát álla-
pítottak meg. A fizetendő összeg 
az ellátatlan gyermekek számának 
növekedésével minden csoportban 
fokozatosan csökkent. A legalsó 
rétegbe a 3 kat. holdnál kisebb bir-
tokkal vagy bérlettel rendelkező, 
gazdasági cselédek, napszámosok 
stb. tartoztak. Az ő hozzájárulásuk 
egy gyermek esetén évi 30 pengő 
volt, ez öt vagy több gyermek el-
tartásánál csökkent le 4 pengőre. 
A legfelső kategóriába soroltak: a 
20-30 holdon gazdálkodók, illetve 
az egy segéddel dolgozó kereske-
dők által fizetendő hozzájárulását 
maximum 280, minimum 20 pen-
gőben határozták meg. 

Ha a szülő ezeket az anyagi feltéte-
leket elfogadta, sor kerülhetett arra, 
hogy a tanító a külön lapon mellélt 
írásbeli feladatokat a tanulóval el-
végeztesse. A fogalmazásnál négy 
téma közül lehetett választani. Az 
1. tétel: „Miért szerette a nép Má-
tyás királyt?” jó lehetőséget bizto-
sított volna a tanulók saját gondo-
latainak kifejtésére. Kifejezetten 
rossz ötletnek bizonyult azonban 

a tétel után, zárójelben szereplő 
kiegészítés: „Leírhattok egy tör-
ténetet is az ő életéből.” Ezzel, az 
önálló vélemény megfogalmazá-
sa helyett, adva volt egy sokkal 
könnyebb lehetőség, amivel szin-
te mindenki élt is. A 4. tétel, egy 
esőcsepp „történetéről” (vagyis: 
útjáról) szóló kis fogalmazvány 
csak a már tanult ismeretek rep-
rodukálását kívánta meg. Önálló 
gondolkodást igényelt volna a 2. 
tétel, melyben a tanulón valamely 
jó cselekedetét írhatta le, illetve a 
3.: „Írjátok meg az az eseményt, 
ami nektek igen nagy örömet szer-
zett!” A sárospataki tehetségvizs-
gák „selejtezőjében”, a tanulók 
személyiségének megismerésében 
oly fontosnak tartott „élménydol-
gozat” megírásának lehetősége 
csak a 2. és a 3. tételnél volt adott. 
Az igazgató által közölt adatokból 
jól látható, hogy a tanulók döntő 
többsége az egyszerűbb megoldás 
mellett döntött. A gimnáziumba 
beküldött 31 dolgozat írói közül 27 
választotta a Mátyás király témát, 
egy kivételével a történetleírás for-
májában. A 3. tételt egy, a 4. tételt 
három tanuló dolgozta ki.

 „Számolás” cím alatt két feladat 
volt megadva. Az első, három rész-
kérdésből álló példában különböző 
nagyságú területen, eltérő eredmé-
nyességgel búzát termelő két gazda 
termésével, illetve a termény egy 
részének értékesítése utáni jövedel-
mük összehasonlításával összefüg-
gő kalkulációkat kellett végezni. 
A második feladatban a burgonya 
alacsonyabb őszi és magasabb ta-
vaszi árának különbsége alapján, 
egy gazdaasszony őszi elővásárlá-
sának hasznosságát kellett számí-
tásokkal igazolni. (Tekintettel arra, 
hogy az ősszel megvásárolt áru egy 
része télen tönkrement…) 

 A tanító által kitöltendő, rajta kívül 
a szülő és a községi jegyző által is 
aláírandó kétoldalas nyomtatvány 
szolgált a vizsgára való jelentke-
zésre. A 16 nyílt kérdést tartalma-
zó kérdőíven, a szokásos személyi 
adatok beírása mellett szerepeltek 
a családtagokkal, a család föld- és 
lakástulajdonával, anyagi helyzeté-
vel, a lakás minőségével kapcsola-
tos kérdések is. Mivel a kiválasztás 
fontos szempontja volt a tanulók 
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testi egészsége, az esetleges csalá-
di betegségek kiszűrését (is) szol-
gálták a testvérek és a „felmenők” 
halálozására vonatkozó, nagyon 
részletes kérdések. 
 A tanító feladata volt a tanulók 
személyiségjegyeit összefoglaló, 
sárospataki mintára készült űrlap 
kitöltése is. Az egyszerűsítés és 
egységesítés jegyében az általános 
tulajdonságok és az iskolai maga-
tartás (figyelem, felfogás, érdeklő-
dés, emlékezőképesség) jellemzőit 
is előre megadott szavak aláhúzá-
sával kellett kiválasztani. Néhány 
ún. „nyílt kérdés” is szerepelt a kü-
lönös képességről és hajlamokról, 
a tanulás és a továbbtanulás moti-
vációjáról, a pályaválasztási szán-
dékról, továbbá a gyengeségekről 
és rossz szokásokról, testi fogyat-
kozásról.
A képességvizsga előkészületei a 
gimnáziumban
Feltétlenül fontos kiemelni, hogy 
egy két lépcsőből álló vizsgáról 
volt szó. Ennek első szakaszáról, 
amit elővizsgának, szelekciós vizs-
gának nevezhetünk, a tankerületi 
főigazgató levele megfelelő infor-
mációkat biztosított. Ugyanakkor 
arról, hogy a gimnáziumban zajló, 
csak az első kör során kiválasztot-
takat érintő tényleges képesség-
vizsga (tehetségvizsga) feladatairól 
milyen forrásból és hogyan értesült 
az intézmény igazgatója és tanári 
kara, a levéltárban nem találtam 
dokumentumot. A képességvizsga 
tervezett programjában, melyet a 
bizottsági előadó készített, a tanu-
lók által megoldandó feladatoknak 
csak a neve szerepelt, azok tartal-
mát a tanárok feltehetően nem is-
merték. (A tesztfeladatokat a mi-
nisztériumból érkező főtanácsos 
személyesen hozta el a vizsgára.)
 Az elővizsga előkészítésének két 
fő intézkedése volt egy hat tagból 
álló képességvizsgáló bizottság 
megalakítása, valamint a vizsgáz-
tató tanárok felkészítése a beérke-
zett jelentkezések feldolgozására. 
A tankerületi főigazgató maga 
jelölt ki hat tanárt a feladatok el-
végzésére. Egyikük lett a bizott-
ság előadója. A bizottságnak, mint 
egésznek, illetve az egyes tagok-
nak és az előadónak külön-külön is 
meg voltak határozva a feladatai. 
Általánosságban a teendők három, 
egymást követő lépésből álltak. 

1. A beérkezett jelentkezési és sze-
mélyi lapok, valamint az írásbeli 
dolgozatok gondos átvizsgálása. 
2. Utóbbiak értéksorrendbe állí-
tása. 3. Az értéksorrend alapján a 
legtehetségesebbnek látszó 25-30 
jelentkező behívása a képesség-
vizsgára. A bizottság előadójának 
kellett összefognia a tagok munká-
ját. Ő osztotta szét a beérkezett pá-
lyázatokat és készítette el a szüksé-
ges kimutatásokat a jelentkezőkről, 
megfogalmazta a nemleges javas-
latokat, táblázatba foglalta a vizs-
gaeredményeket. 
 A bizottsági tagok konkrét felada-
tai a következők voltak. 1. A jelent-
kezéseket mindenkinek át kellett 
vizsgálnia. 2. A magyar nyelv és a 
mennyiségtan tanárai színes tintá-
val kijavították a dolgozatokat és 
ráírták a véleményüket. 3. A tagok 
egy fél íves papíron nyilvánítot-
ták ki, javasolják-e az adott tanuló 
behívását a képességvizsgára. 4. 
Egyenlő számú igenlő és nemle-
ges szavazat esetén, egy előzetes 
értekezleten kellett dönteni ebben 
a kérdésben. 5. Ugyanitt döntöttek 
a képességvizsgára bocsátásról, a 
jelentkezők értéksorrendje alapján.
Ezzel kapcsolatban a főigazgatói 
utasítás az alábbi mennyiségi kor-
látozást állapította meg: „amennyi-
ben a tehetségesnek látszó jelent-
kezők száma a 40-et meghaladja, 
akkor az első harminc, ha a har-
mincat haladja meg, akkor az első 
25, ha a húszat haladja meg, akkor 
az első 20 hívandó be. Húszon alu-
li alkalmasnak látszó jelentkező 
mind behívandó.” A tanítók által az 
elemi iskolákból beküldött doku-
mentumok alapján összesen 32 ta-
nuló értékelését kellett elvégeznie 
a hatos bizottságnak. Az adatokat 
összesítő táblázat szerint behívásra 
javasoltak száma 20 fő volt, a nem 
javasoltaké 9. Három név mellett 
nem szerepelt az elutasítás ténye, 
de az igen, hogy nem feleltek meg.

A képességvizsga második szaka-
sza
A szűkebb értelemben vett képes-
ségvizsgán (tehetségvizsgán) már 
csak a behívásra javasolt tanulók 
vehettek részt. A közvetlenül a 
vizsga előtt megtartott tanácskozá-
son dr. Szombatfalvy György tan-
ügyi főtanácsos, a V. K. M. minisz-
teri megbízottja elnökölt. A Pécsi 

M. Kir. Tankerületi Főigazgatósá-
got dr. Fodor Ferenc főigazgató és 
helyettese, Masszi Ferenc tanügyi 
főtanácsos képviselte. Jelen volt a 
gimnázium teljes tanári kara, Hites 
Ferenc megbízott igazgató veze-
tésével. Szombatfalvy György így 
méltatta a falusi tehetségmentés út-
törő jellegét és rendkívüli jelentő-
ségét: „komolyan törekedjünk arra, 
hogy ezt a munkát csakis a nemzet 
jövője szempontjából vezetve min-
den mellékes körülményt kikap-
csolva hajtsuk végre. A feladat: 
értékeket felfedezni és napvilágra 
hozni a nemzet szebb jövője érdek-
ében. Minden mellékes szempont: 
származás, vallás, protekció csak 
veszélyeztetné ennek a nagy kísér-
letnek várható eredményét.”
Az elnök ismertette az aznapi mun-
katervet. A szóbeli vizsgálat három 
része: a nyelvi, és a két részből álló 
mennyiségtani, délelőtt zajlott. A 
délutáni írásbeli vizsgálatok a kép-
leírással indultak. A részletvizs-
gálatokat kisebb bizottságoknak, 
illetve egyes tanároknak kellett 
elvégeznie a tesztanyagok és a csa-
tolt utasítások alapján. A pszicho-
lógiai tesztek elbírálása személye-
sen Szombatfalvy György tiszte 
volt. (A gimnázium tanárait erre a 
feladatra nem készítették fel.) Te-
kintettel arra, hogy a vizsgálatra 
érkezett gyerekek magatartásának 
és jellemvonásainak megfigyelését 
nagyon fontosnak tekintették, Fo-
dor Ferenc tankerületi főigazgató 
javaslatára mindegyiket jól látható 
számmal látták el. Ugyancsak ő in-
dítványozta, hogy a vizsgálatoknál 
nem szereplő öt tanár folyamato-
san figyelje meg a fiúkat és ész-
revételeiket jegyezzék fel. A meg-
figyelőkhöz maga a főigazgató és 
főtanácsosa is csatlakozott. Ezután 
Szombatfalvy György utasítására 
az igazgató összehívta a szülőket 
és a gyermekeket. Az elnök méltat-
ta a „nagyméltóságú VK Minisz-
ter úr nagyszabású elgondolását a 
szegény, de tehetséges falusi gyer-
mekek gimnáziumi oktatása érdek-
ében.” Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a vizsgálat nagy erőpróba a 
gyerekeknek, és ne keseredjenek 
el, ha a férőhelyek korlátozott szá-
ma miatt nem kerülhetnek a kivá-
lasztottak közé.
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Jelen a jövőért: 
Arany János Tehetséggondozó Program

Amikor ágyam alatt kutakodtam, az ezeréves limlomok között egy dobozra bukkantam. A tetején ennyi állt: 13. 
A és 2005-2010. Mosolyogva nyitottam fel, mert már tudtam, mit találok benne. Egy raklapnyi képet a legkülön-
bözőbb helyekről és emberekről, külföldi hotelek prospektusait és osztályképeket. Úgy sorakoznak fel előttem az 
emlékek, mint a filmkockák: gólyatábor Zánkán, az első hét a kollégiumban, a benn töltött hétvégék.
 
Az egyik kedvenc képem akadt a kezeim közé: Párizs, az egész osztály az Eiffel-torony előtt. Aztán sorban jön a 
többi fotó Velencéről, Rómáról, Londonról és más helyekről. Akármilyen építészeti remekművet vagy festményt, 
vagy szobrot örökít is meg a kép, a legfontosabb az a 15 vigyorgó emberke, akik egymás mellett feszítenek. 
 Másik képen a kollégium. Fél évtizeden át a mi kis erődítményünk volt. Küzdöttünk egymással (főleg az elején), a 
tanárokkal, más koleszosokkal és még a konyhás nénikkel is. Ennek ellenére minden adott volt, hogy otthon érez-
zük magunkat, és felkészüljünk a vizsgáinkra, amiből ez idáig rengeteg volt, de így az érettségi előtt igazán nincs 
okunk panaszkodni.

 „Aranyjánosos” diákokként tömérdek jót és hasznosat kaptunk a programtól, és amit cserébe vártak, az a jó tanul-
mányi eredmény. Tiszta üzlet. És hogy mi lett belőlünk? Öntudatos, önálló (majdnem) felnőttek, rengeteg élmény-
nyel, jogosítvánnyal és nyelvvizsgával. És ez sem jött volna össze, ha nincsenek olyan tanáraink, akik nélkül nem 
lett volna ugyanaz ez az öt év. Ők biztattak elsőben, amikor még bátortalanul próbáltunk beilleszkedni, meghallgat-
tak minket.

 Nem egyszerű elbúcsúzni azoktól az emberektől, helyektől, akikkel és ahol az életünk egyik legszebb 5 évét töltöt-
tük. Hálásak vagyunk tanárainknak, akik az útravalót adták az egyetemhez, a kollégiumi nevelőknek, akik akkor is 
adtak kimenőt, amikor nem szabadott volna és sok más embernek, akik mind-mind az életünk részei voltak. 

 A képsorozat itt lezárul, már csak egy van hátra: a ballagás. Atyaég, milyen nagyszerű képek készülnek majd! 
(Ahogy ott állunk egymás vállán bőgve...) A soraimat egy bölcs és optimista ember szavaival zárom, aki szerint „A 
búcsúzás nem más, mint remény egy újabb találkozáshoz”. Köszönjük, Révai!

Szarvas Katalin végzős diák

Kedves Naplóm!

Nevem Porogi Anna, jelenleg a Neumann János Középiskola 11. c, emelt biológia-kémia szakos osztály tanulója 
vagyok. Örömmel olvastam 2011-ben a sikeres felvételemről szóló tájékoztató levelet. A nővérem által ismertem 
meg ezt a lehetőséget, aki szintén az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül tanult itt. 
Első élményem, a gólyatábor után, a kollégiumba való beiratkozás volt. Az otthontól való elszakadás mindannyi-
unk számára kihívást jelentett, de később rájöttünk, hogy ennek számos előnye van. Mivel az AJTP egyik célja 
a sikeres nyelvvizsga, előnyünkre vált, hogy a kollégiumban egyben az iskolában is vagyunk, ezáltal a tanárokat 
könnyebben elértük. Az emelt angol óraszámok is jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy, mint kezdő an-
golos, felzárkózzak azokhoz a társaimhoz, akik már általános iskolában is ezt a nyelvet tanulták. Idén már ennek 
köszönhetően (3 év angol tanulás után) a februári nyelvvizsgára készülök.

Természettudományok iránti szeretetem is otthonra talált ebben az iskolában: örömmel vettem részt tanáraink ál-
tal szervezett: biológia, kémia, matematika szakkörökön. Az ő bíztatásuknak, támogatásuknak, felkészítésüknek 
köszönhetően számos versenyen részt vehettem. Az első sikerélményem a Mentovich Ferenc Országos Termé-
szettudományos Verseny megnyerése volt. Ezek után különböző diákkonferenciákon vehettem részt, köztük az 
Országos Diákvegyész Napok biokémia szekciójának második díját vehettem át. A versenyek során a mostani 
osztálytársaim közül is megismerkedhettem néhánnyal, akik szintén részt vettek ezeken. 
Már a kollégiumban is tapasztaltam, hogy nem kezelnek minket külön a többi, más osztályba járóktól, ami idén 
kiteljesedett azzal, hogy egy új osztályközösségbe kerültünk. Kellemes csalódást nyújtott osztálytársaim kedves-
sége, segítőkészsége. Nagy húzóerőt jelent, hogy ők is hasonló érdeklődésűek, határozott célokkal rendelkeznek 
ezt illetően. Szívesen foglalkoznak a kedvelt tantárgyakkal az iskola keretein kívül is. Mivel az előző osztályban 
különböző dolgok iránt érdeklődött mindenki, nem tudtunk olyan eredményesen segíteni egymásnak. Gondolok 
itt például a számítási feladatok közös megoldására kémiából.

Természetesen a szétválással nem kerülünk ki a program szárnyai alól, hiszen az említett nyelvvizsgán kívül, a 
jogosítvány megszerzése, további versenyek támogatása, kulturális programokon való részvétel, de legfőképp a 
sikeres továbbtanulás elérése továbbra is ezeken a kereteken belül valósul meg. Ezek az élmények, ill. az előbb 
említett versenyfelkészülések, osztálybeli élmények számos jó emlékkel gazdagítanak minket.
Remélem, hogy sokáig fennmarad ez a program, és a hozzám hasonló, még sok hátrányos helyzetű gyereknek 
nyújt majd segítséget, hiszen ezáltal óriási lehetőséget biztosít egy sikeresebb, boldogabb életre. 

Valódi integráció
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A Magyarországi Református Egyház 
Tehetséggondozó Stratégiája.

Ábrám Tibor – Sarka Ferenc 

Tehetség kereső- és fejlesztő programok a 
Magyarországi Református Egyház nevelési és 

oktatási intézményeiben.
A református közoktatási rendszer 
alapja évszázadok óta ugyanaz: 
Jézus Krisztus missziói parancsa, 
amelyet a gyülekezeteiben élő 
egyházzal együtt hajtanak végre. 
A tanítvánnyá tétel és a keresztség 
sákramentumának kiszolgáltatása 
a gyülekezetek feladata, de a taní-
tás Jézus Krisztus parancsolatainak 
megtartására az iskolarendszer fel-
adata is, ahogyan ezt a református 
egyház felismerte és végezte a re-
formáció után. Legyünk rá büsz-
kék, hogy a református egyház volt 
az, amely megteremtette a tágabb 
értelemben vett köznevelést Ma-
gyarországon, hiszen iskoláiba a 
kollégiumi és a partikuláris rend-
szer segítségével nemcsak egy 
szűk társadalmi réteg, ha¬nem 
minden tehetséges gyermek beke-
rülhetett. A tehetséggondozás épp 
ezért fontos örökségünk. A közös 
küldetés magával hozza annak igé-
nyét is, hogy a részt vevő, eltérő 
feltételek, lehetőségek között mű-
ködő intézmények lépésről lépésre 
egységes arculatot és nevelési gya-
korlatot alakítsanak ki egy egyre 
hatékonyabban működő rendszer 
tagjaiként, megosztva egymással 
tudásukat, így fokozva munkájuk 
hatékonyságát az elszigetelten mű-
ködő intézményekéhez képest.  
A TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 
pályázat keretében megvalósított 
„Tehetségeket támogatva” című 
fejezet legjelentősebb eredménye 
lett, hogy létrejött egy országos 
tehetségkoordinátori munkakör, 
amelynek feladata, hogy megte-
remtse a tehetséggondozás szer-
vezeti feltételeit, szorosabbra fűz-
ve azoknak az intézményeknek 
a kapcsolatát, amelyek már most 
akkreditált tehetségpontként mű-
ködnek az országban, és megszer-
vezze minden egyházkerület te-
hetséggondozó tanácsát, tehetség 
központját, amelyek mind szakmai 

kérdésekben, mind forrásteremtés-
ben az intézmények rendelkezésére 
állnak. 

„Az Egyházkerületi Tehetségsegítő 
Tanácsok munkáját az Országos 
Református Tehetségsegítő Tanács 
fogja össze. A pályázat segítségével 
a programban dolgozó szakembe-
rek lerakták az alapját egy orszá-
gos református tehetséggondozói 
programnak, amely foglalkozik a 
református tehetségértelmezéssel, 
a tehetségfeltárás módszereivel, 
szervezeti keretével, másrészt olyan 
gazdagító szakmai programok el-
készítésével és működtetésével, 
amelyek rendszerszerűen fejlesztik 
az intézmények tehetséggondozó 
munkáját.”(Ábrám Tibor 2015.)
 
A tervezés során abból indultunk 
ki, hogy egy jól átgondolt fejlesz-
tési tervnek kell összefognia az 
összes olyan információt, ami a te-
hetséggondozás stratégiai lépéseit 
érinti. A stratégia kidolgozásánál 
az alábbi modellt alkalmaztuk.

 
Elsőként meghatározásra kerültek 
a tehetséggondozás kulcsfontos-
ságú területei hazánk Köznevelés 
Fejlesztési Stratégiájában (2014-
2020) megfogalmazottakkal ösz-
szhangban, majd sor került a Ma-
gyarországi Református Egyház 

jövőképének beillesztésére az 
egyház Jövőkép Bizottsága által 
megfogalmazottaknak megfelelő-
en. Alapul vettük továbbá a Ma-
gyarországi Református Egyház 
iskoláinak küldetésnyilatkozatát.
Jézus Krisztus missziói parancsa: 
„...tegyetek tanítványokká minden 
népeket...” (Máté 28.19) nem csu-
pán az egyháznak szól, hanem a 
családoknak és az iskolának is. „A 
református iskola jó lehetőség arra, 
hogy segítse a szülőket és a gyüle-
kezeteket abban, hogy valóra vált-
hassák a gyermek keresztelésekor 
tett ígéretüket, amely szerint úgy 
nevelik és neveltetik őt, hogy ha 
majd felnő, a konfirmáció alkalmá-
val ő maga önként tegyen vallást a 
Szentháromság Istenbe vetett hité-
ről a gyülekezet előtt”. A reformá-
tus iskola és óvoda keresztyén kö-
zösség. Olyan hitvalló (lehetőleg 
református) pedagógusokat feltéte-
lez, akik hivatásukat Istentől kapott 
küldetésnek tekintik. Életpéldájuk-
kal, minden megnyilvánulásukkal 
keresztyénné, krisztusi emberekké 
kívánjuk nevelni a tanítványai-
kat. E célok elérése érdekében „a 
Magyarországi Református Egy-
ház iskoláinak az a feladata, hogy 
imádsággal, igényes nevelő-oktató 
munkával, a magyar református 
iskolák hagyományainak, a keresz-
tyén közösség nevelőerejének, a 
legfejlettebb tudományos és tech-
nikai eredményeknek-eszközök-
nek, valamint a családokkal és a 
gyülekezetekkel kiépített gyümöl-
csöző kapcsolatoknak a felhasz-
nálásával a lehető legtöbbet tegye 
meg azért, hogy minden növendé-
ke fel tudja mutatni azokat a ké-
pességeit, amelyeket csak ő maga 
kapott a Teremtőjétől.”
A tehetség, képesség kibontakoz-
tatását segítő tevékenységek a Ma-
gyarországi Református Egyház 
nevelési és oktatási intézményei-
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ben. Minden intézmény deklarált 
alapelve, hogy növendékeik ké-
pességeiknek megfelelő oktatás-
ban részesüljenek. Ahogyan az Ige 
mondja: „Akinek sokat adtak, attól 
sokat kívánnak, és akire sokat bíz-
tak, attól többet kérnek számon.” 
(Lk 12,40) 

Ez is kötelezi a tanulókat arra, hogy 
legjobb képességeik szerint telje-
sítsenek, de a tehetséges tanulókkal 
foglalkozó tanároknak is nagy fe-
lelősséget jelent. A keresztyén ne-
velés története is azt mutatja, hogy 
csak akkor válhatunk méltókká 
elődeinkhez, ha a tehetség gondo-
zás kiemelt iskolai feladatát felvál-
laljuk. Erre egyrészt a református 
oktatás bibliai alapelvei, másrészt 
a múlt hagyományai köteleznek. 

A tehetség gondozás céljai a re-
formátus intézményekben:

• A tehetségesek minél korábbi 
felismerése.

• A tantárgyi tehetségeken kívül 
intézményi tehetségtérkép ké-
szítése a tehetségígéretekről.

• A felismert tehetségek motivá-
lása képességeik minél telje-
sebb kibontakoztatására.

• A tehetséges tanuló személyisé-
gének komplex fejlesztése. 

• A tehetséges és kiemelkedő ta-
nulók elismerése, a tehetséges 
tanulókkal szembeni helyes ta-
nári elvárások kialakítása.

• Tehetséges tanulók önszerve-
ződésének támogatása mellett 
a tehetséges tanulók felkészítő 
tanárainak elismerése. 

• Intézményi tehetséggondozó 
programok kidolgozása és meg-
valósítása.

A tehetséggondozás feladata, 
hogy a kiemelkedő teljesítményre 
képes egyéneket oly módon segít-
se, hogy képességeiknek megfelelő 
szintű eredményeket érjenek el, és 
alkotó egyénekké váljanak. Ehhez 
egyrészt tudnunk kell, mi a tehet-
ség, másrészt tudnunk kell, mire 
van szüksége a tehetségeseknek. 
Már az első lépésnél szembesül a 
tehetséggondozás iránt érdeklődő 
szakember azzal, hogy nincs járt 
út, nincs biztos megoldás. „A tehet-
ség olyan valami, amit feltalálunk, 
és nem felfedezünk. Az, aminek 
egyik vagy másik társadalom akar-

ja, hogy legyen, és ezért az egyes 
társadalmak igénye szerint időről 
időre változik a fogalom. Ha a te-
hetség definíciója használható, ak-
kor az kedvező következmények-
kel jár mind a társadalom, mind az 
egyén számára. Ha a definíció nem 
eléggé hasznavehető, akkor értékes 
tehetségek vesznek el, és kevésbé 
értékeseknek jut a támogatás, bá-
torítás. Ezért fontos megértenünk, 
hogy mit jelent számunkra és má-
sok számára a tehetség fogalma.” 
(Sternberg & Davidson, 1990).
A tehetség tehát kor és kultúra-
függő fogalom, de nyilván meg-
határozhatóak azok az alapvető 
jellemzők, amelyek a kiemelkedő 
alkotáshoz mindenképpen szüksé-
gesek. 

Legfontosabb feladataink:
• Kiemelkedő képességet mutató 

gyermekek azonosítása, felis-
merése, kiteljesedésének meg-
segítése.

• A tehetségfejlesztés mérés érté-
kelési rendszerének kidolgozá-
sa intézményi szinteken.

• - A feltárt tehetségek nyo-
mon követésére, tanulási útjá-
nak védelmére egy tehetség-
gondozó nyilvántartó rendszer 
bevezetése.

• A tehetséggondozó programok 
megvalósításához szükséges 
erőforrások megteremtése.

• Együttműködés a tehetségígé-
retek fejlesztésében közremű-
ködő szakemberekkel, szülők-
kel.

• Módszertani ajánlások kidolgo-
zása pedagógusok számára.

• A tehetségtámogató műhelyek 
tematikus terveinek területen-
kénti dokumentálása. 

• Tehetségígéretet mutató gyer-
mekek megfelelő iskolába való 
irányítása.

• Tehetséggondozó jó gyakor-
latok (gazdagító programok) 
adatbázisának elkészítése és a 
hozzáférés biztosítása. 

• Egyénre szabott tehetséggon-
dozó programok kidolgozása és 
működtetése.

A Magyarországi Református 
Egyház Tehetséggondozó straté-
giája. 
Stratégia alatt esetünkben értjük: 
„Azoknak a cselekvéseknek, a hoz-

zá kapcsolódó tevékenységeknek 
és az erőforrások megteremtésének 
egy hosszabb távú tervét, amely-
nek célja egy egységes szakmai 
alapokon nyugvó komplex tehet-
séggondozási rendszer kidolgozá-
sa, elemeinek összehangolása, an-
nak érdekében, hogy a tehetséges 
gyerekek felismerése és tervszerű 
fejlesztése a református egyház ha-
gyományaira építve a jelen kor ki-
hívásainak megfelelően a nevelési 
és oktatási intézményeink tanulóit 
művelt, jellemes keresztyén em-
berekké, az egyetemes emberi ér-
tékek tisztelőivé, a magyar haza és 
nemzet hűséges és áldozatkész, al-
kotó polgáraivá formálja. Eközben 
segítse elő, a gyerekek képessége-
inek kibontakoztatását, hátrányaik 
kompenzálását és esélyeik javítá-
sát.” (Sarka 2015)

A református tehetségkép/tehet-
ségfogalom elemei: 
• Átlag feletti általános és spe-

ciális képességek, (Magas IQ: 
jó memória, kérdezni tudás, 
lényeglátás, következtetés, fi-
gyelem, kommunikáció, eredeti 
ötletek)

• feladatiránti elkötelezettség, 
(szorgalom, kitartás)

• kreativitás,
• kiváló adottság (éles felfogás 

melyek alapján magas szintű tel-
jesítményre képesek),

• magas lelkierő, (e területen ki-
válik társai közül,)

• érzelmi érettség, kudarctűrés (A 
tehetség élete szélsőséges és na-
gyon sok kudarcot hoz a sikerek 
mellett)

• kedvvel és élesen tud megfigyel-
ni,

• tiszta világos ítéletű,
• gyorsan feltalálja a hasonlósá-

gokat, s ennek réven jól követ-
keztet,

• termékeny a fantáziája, 
•  jó a memóriája.

A Tehetség nyilvántartó rendszer 
egy olyan dokumentum, amely in-
formációkat tartalmaz a tehetség-
fejlesztő programban részt vevő 
tanulóval kapcsolatosan.
• Egyrészt olyan dokumentum, 

amelyet a tehetséges tanuló ma-
gával vihet a következő iskola-
fokra.

• Másrészt egy olyan szakmai 
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A Magyarországi Református Egyház 
Tehetséggondozó Stratégiájának modellje.

anyag, amely a gyermekkel 
foglalkozó intézménynél, az 
osztályfőnöknél vagy helyi te-
hetséggondozást koordináló 
személynél van.  Ha a gyer-
mek intézményt vagy települést 
vált, akkor az iskola átadja ezt, 
a titoktartási kötelezettségeket 
figyelembe véve, az új intéz-
ménynek. A Tehetség nyilván-
tartó kiadásának időpontja: 
óvodától javasolt, az általános 
iskola 5. osztályától célszerű.

• Harmadrészt tartalmazza azo-

kat az információkat, amelyeket 
a pedagógiai szakszolgálatok 
állítanak, össze a szülök/peda-
gógusok/iskola részére. Ezek 
lehetnek:  

• A tanuló képességvizsgálaton 
való részvételének igazolása. 
A vizsgálatot végző intézmény 
neve, a vizsgálat elvégzésének 
időpontja. A vizsgálat eredmé-
nyének rövid összegzése. 

• A tehetségdiagnosztika szem-
pontjából a személyiség erőssé-
geinek kiemelése.

A részletes szakszolgálati anyag – 
amelyet a jogszabály előír - a pe-
dagógiai szakszolgálat irattárába, 
a tanuló vizsgálati anyagába kerül, 
melynek célja a tehetséges tanuló 
fejlődésének, nyomon követésé-
nek segítése. Minden vizsgálat, 
bejegyzés a szülő tudtával való-
sítható meg a személyiségi jogok 
tiszteletben tartása mellett. Célja 
összességében hogy a tehetség-
programokban résztvevő tehetség-
ígéretekről információkkal rendel-
kezzenek a szakemberek és ezeket 
a tanulók vigyék magukkal az kö-
vetkező iskolafokra.

A stratégia mellékleteként dol-
goztuk ki az alábbi dokumentu-
mainkat:
• Javaslat egy hatékony tehet-

séggondozó szervezet komplex 
tehetséggondozó programjának 
összeállítására, felépítésére.

• Szempontok egy intézmény te-
hetséggondozó programjának 
kidolgozásához.

• Egy egyéni tehetséggondozó fej-
lesztési program munkanaplója.

• Gazdagító tehetséggondozó 
program kidolgozásának peda-
gógiai elvárásai, felépítése.

• Tehetségpontok létrehozása, re-
gisztrálása és akkreditációja.

• Tehetségsegítő Tanácsok meg-
szervezésének folyamata és do-
kumentumrendszere.

• Tehetséget Nyilvántartó Rend-
szer    
    

szerzők

Ábrám Tibor 
Tiszáninneni Református Egyházkerület 

főgondnoka
a Miskolci Lévay József Református 

Gimnázium és Diákotthon igazgatója.

Sarka Ferenc 
az MTT alelnöke

a Miskolci Egyetem Btk. 
Tanárképző Intézet óraadó oktatója.

„Minden növendék joga, hogy a 
krisztusi szeretet jegyében szemé-
lyére szóló, színvonalas szellemi 
– lelki - testi gondozást kapjon, 
emberi méltóságát és személyiségi 
jogait tiszteletben tartsák.” 

A Magyarországi Református Egyház 
2013. évi V. törvény 40.§
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Az Esélyteremtő Tehetségpont „Tehetség Hónapja” 
Varga Szilárdné

A tehetséggon-
dozás egy sajá-
tos területén a 
gyermekvéde-
lemben végez 
tehetséggondo-
zást 2014-től az 
Esé ly teremtő 
Tehetségpont. 
Feladatául a 

gyermekvédelmi gondoskodásban 
élő gyermekek, fiatalok tehetség-
azonosítását, gondozását és a tehet-
ség tanácsadást választotta. 
 
Törekszik arra, hogy színvonalas 
tehetséggondozást nyújtson a gyer-
mekotthonokban, lakásotthonok-
ban és nevelőszülőknél elhelyezett 
gyerekek számára, megteremtve 
az esélyt halmozottan hátrányos 
helyzetükből való kiemelkedésre. 
Programunkat esélyjavító és hát-
ránykompenzációs programként 
szervezzük a gyerekeknek. 
A nevelőszülői családokba kerülő 
gyermekek olyan szociokulturális 
hátránnyal érkeznek a családokba, 
amely leginkább iskolai kudar-
cokban, viselkedés- és magatartási 
problémákban nyilvánulnak meg 
ezáltal beilleszkedésük sokkal ne-
hezebb és néha még kudarcra is van 
ítélve. Viszont ők is tehetségesek 
valamiben, csak meg kell találni a 
szakembereknek, nevelőszülőknek 
azokat a területeket, amelyekben 
jók ők és támogatni kell őket ké-
pességeik kibontakoztatásában.
Mint alapítványi fenntartású tehet-
ségpont, a programok feltételeinek 
biztosítása jelentős mértékben pá-
lyázati forrásból biztosított. Évek 
óta keressük ezeket a lehetőségeket 
és a legjobb tudásunk szerint ak-
názzuk ki. 
A 2014/15-ös tanévben a MATE-
HETSZ támogatásával a „Csopor-
tos tehetségsegítő tevékenységek 
támogatása” projekt keretében 
valósulhatott meg tehetségpon-
tunk komplex tehetséggondozó te-
vékenysége. Átvettük a Tehetség 
Hónapja programsorozat szellemi-
ségét, és a programjainkat erre az 
időszakra fókuszáltuk. 
Első lépésként pszichológus és 
fejlesztőpedagógus közreműkö-
désével a tehetségazonosítás, be-
válogatás történt meg. A gyerekek 
sajátos helyzetéből adódóan a kéz-
műves foglalkozás köré gyűjtöttük 
a tevékenységeket, hiszen nekik a 
lexikális tudása - a családból hozott 
hiányosságok miatt,- jóval az átlag 
alatt maradt. Nehezen és lassan le-

het csak pótolni hiányzó ismerete-
iket, felzárkóztatni őket. Ennek a 
folyamatnak az első fontos lépése 
eddigi szemléletmódjuk viselkedés 
kultúrájuk megváltoztatása komp-
lex személyiségfejlesztés során. A 
cél, hogy változzanak meg eddi-
gi viselkedésjegyeik, legyen érték 
számukra a tudás, tanulás. Mindez 
a pályázatnak köszönhetően úgy 
valósulhatott meg, hogy egyéni és 
kiscsoportos fejlesztő foglalkozá-
sokon vettek rész a „beválogatott” 
gyerekek, támogatva az erős, erő-
sítve a gyenge oldalukat. A csoport-
bontás kor szerint történt, egy-egy 
csoportban 3-5 fő fejlesztésére ke-
rült sor a fejlesztőpedagógus elő-
zetes felmérése alapján. A fiatalok 
számára egyéni fejlesztési tervet 
készített.
 
 A gazdagító programpár keretében 
megvalósuló fejlesztés mellett, arra 
épülő, 3 alkalommal, hétvégén, in-
tenzív kerámia foglakozásokon vet-
tek részt a gyermekek. A fejlesztő 
és intenzív kerámia foglalkozások 
szakmailag egymásra épülve, egy 
programpárt alkottak. 

 
A fejlesztő, és intenzív foglalkozá-
sokat 3 alakalommal tudtuk kiegé-
szíteni, valóban lazító programmal. 
A célunk a motiváció felkeltése volt 
különböző érdeklődési területek 
iránt. Így esett a választás a Diós-
győri vár megtekintésére, mellyel a 
történelem ismeretének fontosságá-
ra világítottunk rá.

 
 A természetismeret érdekes világát 
a Vadasparki látogatással hoztuk 
közelebb a gyermekeknek. Az álla-
tok és növények tapintható közelsé-
ge élénken foglalkoztatta őket.
 
A harmadik terület a művészet volt, 
amit A padlás című musical megte-
kintésével kívántuk népszerűsíteni. 
A rendkívül színvonalas és izgal-
mas előadás mondanivalója még 
sokáig adhat érdekes beszédtémát 
a gyermekeknek és remélhetőleg 
máskor is szívesen látogatnak el 
színházi előadásokra és felkeltet-
tük érdeklődésüket az irodalom és 
a zene iránt.  
Versenyfelkészítő foglalkozások 
keretében 12 gyermeknek nyújtot-
tunk lehetőséget, hogy rajztudásu-
kat mélyítsék, új technikákat sajá-
títhassanak el. A cél az volt, hogy 
egy speciális területen a gyermek-
védelmi gondoskodás keretében élő 
gyermekeknek kiírt rajzpályázatra 
készítsük fel a gyermekeket. 
Minden programban diákmento-
rok segítették munkánkat, nemcsak 
azzal, hogy jelen voltak, hanem 
közvetlen módon osztották meg 
sikereiket, elért eredményeiket, ez-
által felkeltették a gyerekek érdek-
lődését a lehetőséget teremtettek 
számukra, amivel kiemelkedhetnek 
hátrányos helyzetükből. 
A szociális kapcsolatrendszer erő-
sítésére, szülő-diák- pedagógus 
közreműködésével egész napos 
programot szerveztünk a Harsányi 
Kalandparkba. Szülő alatt itt a ne-
velőszülőt, pedagógus alatt pedig a 
Nevelőszülői Hálózat nevelőszülői 
tanácsadóit kell érteni.  

Tulajdonképpen a programban csak 
egy kikötés volt, mégpedig, hogy 
nem csak a gyerekek, hanem neve-
lőszülőik és a pedagógusok is ve-
gyenek aktívan részt a programban. 
A gyerekek számára nagy élvezet 
volt, hogy nevelőszüleik és a peda-
gógusok is ki-ki vérmérséklettének, 
korának és fittségének megfelelően 
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kiválasztotta, hogy melyik akadály-
lyal próbálkozik. Volt választék 
bőven. A közös tevékenység még 
közelebb hozta a résztvevőket egy-
máshoz. A program arra is lehetősé-
get nyújtott, hogy mi pedagógusok 
kötetlenül el tudtunk beszélgetni a 
nevelőszülőkkel a gyerekek tehet-
séggondozásáról, erős oldalukról, 
amit érdemes még tovább fejleszte-
ni és az esetleges fejlesztendő terü-
letekről.  

 
Bár időben nem a Tehetség Hónap-
ja programsorozat részét képezi, de 
kiegészíti azt, hogy a NEMZETI 
TEHETSÉG PROGRAM keret-
ében „Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű, az otthont nyúj-
tó ellátásban, továbbá az utógondo-
zói ellátásban részesülő fiatalok in-
tézményi és integráló környezetben 
megvalósuló tehetségsegítő szol-
gáltatásokhoz való hozzáférése, 
valamint e fiatalokkal foglalkozó 
szakemberek képzésének támoga-
tása” című, NTP-HTP-14-015 kód-
számú pályázat keretében 5 napos 
kézműves tábort tudtunk szervezni 
12 gyermeknek 2015. júniusában. 
A tábor programja délelőtti és dél-
utáni kézműves foglakozásokból és 
utána lazító programból állt.  
A Tehetségpont munkatársai egyet-
értenek abban, hogy 2015.-ben 
nagyon színvonalas, színes prog-
ramot tudtunk nyújtani a Magyar 
Református Gyermekvédelmi Szol-
gálat- Nevelőszülői Hálózatának 
Borsod-Abaúj- Zemplén megyé-
ben működő szakmai egységéhez 
tartozó nevelőszülői családban élő 
közel 50 tehetségígéretes gyermek 
számára.

a szerző
szociálpedagógus

az Esélyteremtő Tehetségpont képviselője
a Magyar Református Gyermekvédelmi 

Szolgálat Nevelőszülői Hálózat 
nevelőszülői tanácsadója.

Hajdani iskoláim
- A kisváci elemi -

Ujvári István
Az 1938/39-es tanévet a Kisváci Re-
formátus Népiskolában kezdtem. Ez 
a templom mellett, házunktól kb. 100 
méterre volt. Az első benyomások, 
meg amit időközben még hallottam, 
nem voltak kellemesek. Az iskolában 
nem volt egy használható térkép, az 
épületről hullott a vakolat, az egyhá-
zat két eltávozott tanítónője perelte. A 
jegyzőkönyvek tanúsága szerint a váci 
református iskola színvonala abban az 
időben igen gyenge volt. A változást 
az 1938-as esztendő hozta meg. Ekkor 
került a gyülekezet élére Pap Béla, aki 
nem csak kiváló szónok és nagy tudású 
prédikátor, hanem igen széles látókörű 
és a kisváci népet lelkesíteni tudó sze-
mélyiség volt. A peres ügyeket lezárva, 
két kitűnő fiatal tanítót hozott Vácra a 
már itt lévő Erdélyi László mellé: Suba 
Vilmost és Rápolthy Viktort. A kisvá-
ci parasztlegényeket minden hazafias 
ügyben lelkesíteni tudó, tragikus véget 
ért Erdélyi Lászlót csak látásból ismer-
tem, a másik kettő azonban tanítóm 
volt. 
Suba Vilmos – ahogy később magát jel-
lemezte – „a kihaló néptanítók nemze-
dékének egyik mohikánja” volt. Ahogy 
abban a két évfolyamot is magába fog-
laló. nagy létszámú tanulócsoportunk-
ban minket tanított, az a differenciált 
oktatás és a csoportfoglalkozás korai, 
de magas szintű művelése volt. (Hány 
osztályban folyik ma ilyen?)Maga ké-
szítette a szemléltető táblákat, amelyek 
rendkívül hasznosnak bizonyultak. 
Emlékszem pl. egy falitáblára, amely 
Vác összlakosságának számát (22.277) 
és felekezeti megoszlását szemléltette, 
valamint egy másikra, amely a kettes 
számrendszeren alapuló „varázskár-
tyák” fali tablón való megjelenítése 
volt. (Ezekkel játékos módon lehetett a 
gondolt számot kitalálni és közben az 
összeadást gyakorolni.)
Írni és olvasni gyorsan és jól megta-
nultunk. Írásnál a pici gömbben végző-
dő, 363. számú tollszemet használtuk, 
majd később a vágott hegyű 100-ast. (A 
golyóstoll ősének mondható ”tintenku-
lit” a gimnáziumban láttam először, 
módosabb osztálytársaimnál.) A fono-
mimikára (1) alapozott olvasástanítási 
módszer pedig nagy népszerűségnek 
örvendett az abban az időben, és én is 
tanúsíthatom, hogy igen eredményes 
volt.
Suba Vilmos a pedagógia akkori mes-
tereinek, Drózdy Gyulának és Imre 
Sándornak a módszereit hozta el ebbe 
„falusi” iskolába (ő maga náluk tanult a 
Budai Tanítóképzőben). Az akkor még 
megengedett testi fenyítésnek a legeny-
hébb formáját alkalmazta: barkóhúzás 
(a fül melletti haj felfelé húzása), vo-
nalzóval adott „körmös” és „tenyeres”. 
Némelyik szülő még el is várta ezek 
alkalmazását. 

Rápolthy Viktorra, mint kiváló muzsi-
kusra emlékszem. Gyönyörűen játszott 
a református templom kis orgonáján. 
Gyermek-és felnőtt énekkarokat szer-
vezett, iskolai színielőadásokat rende-
zett. Viktor bácsival később is leveleket 
váltottunk, amikor már Heves megye 
zenei szakfelügyelője lett. Egyikben 
leírta zenei fejlődésének legfontosabb 
állomását: A Nagykőrösi Református 
Tanítóképző Intézet adott életre szóló 
útravalót. Hiszen akkor, amikor Ko-
dály Zoltán Nagykőrösre látogatott és 
meghallgatta kórusunkat, azt írta felejt-
hetetlen karnagy tanárunknak, Marton 
Barnának: „Ezen az úton kell haladni.” 
Majd a Mester Alma materünk 100 
éves jubileumára kórusművet írt, s a 
100 tagú énekkart ő maga vezényelte. 
Énekkarunkat Kecskeméten Bartók 
Béla is meghallgatta, aki elismerően 
nyilatkozott a hallottakról.”
Voltak persze problémák. Például a ta-
nítókat egymás után hívták be katonai 
szolgálatra, így 1940 szeptemberében 
el sem kezdődött a tanítás, mert épp 
mindhárman katonai szolgálatukat tel-
jesítették.  Aztán osztálytársaink közül 
néhányan Alsóvárosból, a Burai test-
vérek pedig a Naszály aljáról jártak is-
kolába, többször mezítláb. Előfordult, 
hogy a fát is hazulról hoztuk a tanterem 
fűtéséhez. A kopott falakat eltakaró fa-
litáblákat Suba tanító bácsi saját készí-
tésű, kartonra festettekkel pótolta. 
1938 novemberében egész osztályunk 
kivonult a papiak (????) elé, és magunk 
készítette piros-fehér-zöld zászlókkal 
integettünk az akkor Horthy Miklós 
nevét viselő főúton a Felvidékre indu-
ló magyar katonáknak. Közöttük volt 
Bary Gyurka is, egy kisváci fiú, akit 
utoljára a Tolnai Világlapja címlapján 
láttunk mosolyogni – elesett szegény 
az orosz fronton. Cserkészcsapatunk is 
volt, a 927. számú, amely templomépí-
tő papunk után a „Takács Ádám” nevet 
viselte. 
(1) A fonomimikai módszert a francia 
M. Grosselin dolgozta ki a XIX. század 
második felében. Könyvéből Tomcsá-
nyiné Czukrász Róza (1863-1945) taní-
tónő átvette az alapokat és egy újfajta 
eljárást dolgozott ki a gyermekek írás 
és olvasás tanítására, amellyel azok 
gyorsabban és könnyebben tanulták 
meg ezeket az alapműveleteket. Mód-
szere lényege, hogy a fenomimikai ÁBC 
jeleivel a betűk formájával, kiejtésével, 
képzésével kapcsolatos jellegzetességek 
mutathatók be. Pl. A jobb kéz ujjait ösz-
szefogva a szánkhoz tesszük, ezzel az 
evést jelöljük, ami egyben az E betűt is 
jelenti. 

a szerző
ny. matematika-fizika szakos

 középiskolai tanár. 



Tehetség  19  2016/1. szám

Akit a Nap megigézett
- Dr.  Grandpierre Attila csillagász,  zenész és  irodalmár gondolatai -

Egy jó eszű fiúcska öt évesen 
eldöntötte, hogy egész további 
életében csak a Nappal foglalko-
zik, vagyis uralkodók által meg-
becsült, tudósok űzte hivatást 
választ:  csillagász lesz. Grand-
pierre Attila fő hivatásaként az 
is lett, de mellette még híres ze-
nész, énekes, költő, író és mély 
gondolkodású emberként filozó-
fussá is vált. Ismert kutatója az 
ősi magyar hiedelemvilágának, 
jelképrendszerének és nemzeti 
jelképeink kozmikus rendsze-
rét is egységbe foglalta. Korunk 
igazi polihisztoraként azonban 
fizikusként, csillagászként tu-
dományos kutatási témái leg-
fontosabbja, miként azt közel 
hatvan éve eldöntötte, a Nap 
maradt. Napkutatóként eredmé-
nyeit nemzetközileg is jegyzik: 
fél tucat szakmai könyve jelent 
meg és 350-nél több tudományos 
publikációja olvasható hazai 
és külhoni szaklapokban. Ven-
dégprofesszor volt az USA-ban, 
emellett hosszú évek óta ismert 
együttesekben zenél, énekel, és 
verseket ír. Életéről, tudomány-
ról, a tehetségek társadalomban 
betöltött szerepéről beszélgettem 
egy olyan kivételes tehetségű em-
berrel, aki nálunknál jobban érti 
és tiszteli is a Világegyetemet, a 
Napot, egyetlen gigantikus és 
örök folyamatként látva a galak-
tika létét, történéseit és nyugha-
tatlanságával a földi életet folya-
matosan kockáztató embert.

***
- Egy nyilatkozatából derült ki, s 
erre a neve is utal, hogy a Grand-
pierre-ek francia nemesek voltak és 

a hugenotta üldözések időszakában 
kerültek erre a vidékre. Édesapja, 
Grandpierre K. Endre híres író, 
történész és gondolkodó volt, aki 
bizonyára nagy hatással volt a nyi-
ladozó értelmű, majd kamasz fiára.
- Valóban meghatározó szerepe 
volt a fejlődésemben. Sokat mesélt 
nekem az emberiség Aranykoráról, 
amikor az emberek együttműköd-
tek egymással, és nagyszerű tár-
sadalmat hoztak létre, amelyben a 
boldogság bárki számára elérhető 
volt. Ötévesen kijelentettem szü-
leimnek, hogy csillagász leszek, 
mert a Nappal  kell foglalkoznom.

- Ahhoz képest sok mindennel fog-
lalkozik és mindegyik területen si-
keres, egyéni meglátásai vannak, 
kreatívan éli meg a tudományt és 
az életet. A kissé poroszos elvű is-
kolában nem volt ebből gondja, 
mert – főleg az akkori oktatási gya-
korlat – nem volt kedvező a kreati-
vitással megáldott diákoknak?
- Nagyon szerettem tanulni, az 
alsó tagozatban osztályfőnököm-
be valósággal szerelmes voltam, a 
matematika szeretetét neki köszön-
hetem. Az első padba ültetett és 
fél kézzel mindig a vállamat fogta, 
mert kérdéseire ugrottam ki a pad-
ból, hogy megmondjam a választ. 
Általános iskolában végig jeles 
vagy kitűnő volt a bizonyítvá-
nyom.  Zenész, később író szeret-
tem volna lenni, mindig hosszú és 
tartalmas fogalmazásokat írtam. 
Mivel mindig volt mondanivalóm, 
sokszor elkanyarodtam a tárgytól. 
Ezért irodalomtanárom gyakran 
megjegyezte, hogy két ötöst érde-
melnék, de mivel elkanyarodtam a 
tárgytól ezért egy egyest ad. 

- Igen, a kreativitás, a tehetség, 
amit nem minden pedagógus vett 
jó néven diákoktól. A szürke szoci-
alista világnak szürke egyéniségek-
re volt szüksége. 
- Nyolcadik első felében jutottam 
arra a belátásra, hogy ez így nem 
megy tovább. Édesapám ekkor lett 
betiltott író. Az én irodalmi tevé-
kenységem sem nyert elismerést, 
a humán tudományokban túl sok 
az olyan akadály, amelyben mások 
önkényes megítélésétől függ az 
értékelésem. Ezt csak a matema-
tika, fizika terén tudom elkerülni. 
Váltottam. Elkezdtem lázasan ta-
nulni a matematikát. Indultam a 

versenyeken, és jó eredményeket 
értem el.  Annyira megszerettem a 
matematikát, hogy nyolcadik után 
a nyáron egyedül megtanultam a 
négy éves gimnáziumi matematika 
tananyag nagy részét. Az I. István 
gimnázium matematika tagozatán 
folytattam a tanulmányaimat. A 
Középiskolai Matematikai Lapok 
pontversenyén is indultam, és volt 
olyan hónap, amikor a nagy mate-
matikust, Lovász Lászlót, az MTA 
jelenlegi elnökét is megelőztem. A 
magaviseletem azonban túlságo-
san élénk volt, és emiatt el kellett 
hagynom a gimnáziumot, pedig 
nagyon szerettem, különösen Rácz 
János tanár urat, aki a matemati-
kát rendkívül jól tanította. Amikor 
harmadikban átkerültem a Fazekas 
Mihály gimnázium matematika ta-
gozatára, nem sok újat hallottam. 
Az órák nem kötötték le a figyel-
mem, emiatt ismét problémás gye-
reknek számítottam. Édesapámtól 
16. születésnapomra kaptam egy 
csodálatos könyvet, Bauer Ervin 
írta, a címe: Elméleti biológia. Eb-
ben azt olvastam, hogy minden élő-
lény attól él, hogy minden pillanat-
ban minden energiáját arra fordítja, 
hogy leküzdje a romlási folyama-
tokat, a fizikai törvények alapján 
várható tehetetlenséget. Ez teljesen 
felvillanyozott. Rájöttem, hogy ez 
azt jelenti, hogy az élet örök törvé-
nyei nem hagyják a szocialista em-
bertípus kitenyésztését, hogy soha 
nem tudják végképp legyőzni az 
embert, mert örök természeti erők 
állnak a minden emberben ott élő 
életvágy mellett! Ekkor 1967-ben, 
jöttem rá, hogy hosszú távon nem 
maradhat fenn ez a merev, felülről 
és rosszul vezérelt szocializmus, és 
hogy össze fog omlani. Negyedikes 
koromban a fizikatanár kijelentette, 
a fizika összes alaptörvénye leve-
zethető a legkisebb hatás elvéből. A 
legkisebb hatás elve pedig, leegy-
szerűsítve, azt jelenti, hogy azok a 
folyamatok valósulnak meg, ame-
lyek a legkevesebb energiát hasz-
nálják fel és a legrövidebb ideig 
tartanak. Rögtön rávágtam, hogy 
a fizika biztosan nem egyetemes 
érvényű, mert például én sem arra 
törekszem, hogy a lehető legkisebb 
energiával és a lehető legrövidebb 
ideig. Ellenkezőleg! Csak akkor 
még nem láttam, hogyan tudom ezt 
a gondolatot elmélyíteni és igazol-
ni, erre csak évtizedekkel később 
került sor. 
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- Egy időben zenész akart lenni, 
ami kifejezetten alkotó műfaj, még 
akkor is, ha kottából  játszik az em-
ber, emellett nyugtat, ami egy élénk 
ifjúnak kifejezetten ajánlott. 
- A zene is nagy hatással volt rám, 
sokat hallgattam. Iskola után – ami 
akkor nem tartott olyan sokáig, 
mint manapság, legkésőbb fél ket-
tőkor mindig otthon voltam - ha-
zamentem, bekapcsoltam a rádiót, 
tekergettem a világvevő gombokat, 
és amikor valami érdekes zenére 
bukkantam, teljes erőből énekel-
tem, táncoltam. Boldog voltam, a 
világ legboldogabb embere! Egy 
debreceni osztálykiránduláson kü-
lönös zenét hallottam kiszűrődni 
egy ablak mögül. Teljesen beleél-
tem magam, a szívem egyre job-
ban dobogott, és egyszer csak azt 
vettem észre, hogy emberek állnak 
körül az utcán, a földön fekszem, 
elájultam. 

- A koncertjein manapság is látha-
tó, hogy milyen erős hatással van 
a zene Önre és ebből következően 
milyen hatással van előadóként a 
közönségre. A zene mellett a tanu-
lás is jól ment.
- Igen, negyedikes gimnazistaként 
bekerültem az Országos Középis-
kolai Tanulmányi Versenyen fizi-
kából az első tíz közé, így felvételi 
nélkül jutottam be az ELTE fizi-
kus-csillagász szakára, amit annak 
rendje-módja szerint el is végez-
tem. Az egyetem tartalmilag nem 
sok újat adott, szellemi pangást je-
lentett. Önálló véleményalkotással, 
szokatlan viselkedéssel reagáltam 
minderre, amit olykor botrányos-
nak tartottak. Egy akcióm után fel 
is függesztettek, így aztán a tanu-
lásra összpontosítottam. A kvan-
tum-elektrodinamika dolgozataim 
annyira jól sikerültek, hogy fel-
ajánlották, végzés után  maradjak 
a tanszéken, de elhárítottam. Marx 
György órái voltak a legizgalma-
sabbak. Ő hívta meg 1974-ben 
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas 
biológust az egyetemre előadást 
tartani. 
Máig emlékezetes volt, amit ott 
hallottam. Abban, hogy az em-
ber elég gyorsan el tudja kapni az 
ujját a tűztől, kulcsszerepe kell 
legyen az elektronoknak, mert a 
nagy biológiai molekulák és re-
akcióik túlságosan lomhák. El-
kezdtem Szent-Györgyit olvasni, 
és a biológia ismét a vonzásába 
kerített. Egyetemi doktori disszer-
tációmat a csillagok hőáramlása-
iról írtam. Két éven át valóságos 

vadászszenvedéllyel végeztem a 
számításokat, folyton azon törve 
a fejem, hogyan tudnám még ha-
tékonyabbá tenni a programot. A 
disszertációm védésekor egyik op-
ponensem Németh Judit, a hazai 
nehézion-fizikai kutatások egyik 
iskolateremtő megalapítója nem 
akarta elhinni, hogy egyedül, saját 
munkám alapján írtam a disszer-
tációmat. A számításaim ugyanis 
szerinte olyanok, hogy a világ két 
élvonalbeli intézetében, Ausztráli-
ában vagy az MIT-n készülhettek. 
Be kellett vigyem az 50 oldalas 
programot, amivel az egyenleteket 
megoldottam. Sok apró részletre 
rákérdezett, amiket csak akkor tud-
hattam, ha valóban én végeztem a 
munkát. Végül belátta, hogy így 
van, és azt javasolta, hogy pályáz-
zak meg 3 éves ösztöndíjat a kan-
didátusi fokozat elnyeréséhez, amit 
támogat. Az aspirantúrát elnyer-
tem, és ennek köszönhetően négy 
hónapig a Bjurakani Asztrofizikai 
Obszervatóriumban dolgozhat-
tam. A bemutatkozó előadásomon 
jelen volt Viktor Ambarcumjan, 
a világ egyik legnagyobb tudó-
sa, az elméleti asztrofizika egyik 
megalapítója, aki a Nemzetközi 
Csillagászati Unió elnöke is volt, 
és az Angol Királyi Csillagászati 
Társaság aranyérmét is megkapta. 
Az előadásom nagyon tetszett neki, 
olyannyira, hogy megkért, látogas-
sam meg minden szombat délelőtt, 
szeretne velem beszélgetni. Így az-
tán minden szombat délelőtt a dol-
gozószobájában találkoztunk, és 
kettesben elbeszélgettünk a csilla-
gászat legizgalmasabb kérdéseiről. 
1984-ben védtem meg “A flérjelen-
ség konvekciós értelmezése” című 
kandidátusi disszertációmat.

- Feltételezem, hogy tudományos 
kutatóként sem tagadta meg önma-
gát és mint egykor gimnazistaként, 
egyetemistaként, nem a szokványos 
módon és nem a kitaposott úton fo-
gott bele az elméleti munkába. 
- Amikor elkezdtem csillagászként 
dolgozni, hamarosan rájöttem, 
hogy számomra nem elég izgal-
masak a szokásos kutatási kere-
tek. Első, csillagászati szaklapban 
megjelent cikkemet nagy elisme-
rés fogadta. Úgy tűnt, semmi sem 
ment meg a sikeres tudósok szoká-
sos életétől: munka munka hátán, 
taposómalom, egyre több elisme-
rés, harapófogóba szorult élet. Til-
takoztam, hiszen az igazi élet ennél 
sokkal több. Száraz és unalmas, 
adatfeldolgozás-jellegű évek fe-

nyegettek. Rá kellett kapcsolnom, 
és nekivágtam a nagy kihívások-
nak, a végső kérdéseknek. 1986-
ban született meg első összefoglaló 
tanulmányom, az első kísérletem 
egy új, tágabb szemléletű világ-
szemlélet és csillagászat megala-
pozására. Ezen az úton haladtam 
tovább az Élő Világegyetem és az 
emberi agy kapcsolatának felderí-
tése felé. Azért válik szét a világ 
fizikai, biológiai és pszichológi-
ai létsíkokra, mert ezek a valóság 
külön emeleteivé válnak, és biz-
tosítják a rálátást egymásra. Amíg 
ez a három emelet egy síkban van, 
először csak a szomszédos lakáso-
kig lehet eljutni. Amint azonban 
különválnak, elkülönülnek három 
emeletté, egy jó háti rakétával 
minden egyes lakásból egyből bár-
melyik más emeleten levő lakásba 
el lehet jutni. Ez a közös a Világ-
egyetem és az emberi agy felépítési 
elve között. Azért tudunk bármire 
gondolni, mert a gondolataink más 
létsíkon élnek, mint a fizikai tár-
gyak. A lételméleti tagolódás az 
agyműködés alapfeltétele. A zene, 
a VHK, majd 2005-től az ősi nép-
zene világához közel álló Vágtázó 
Csodaszarvas nevű zenekarom ze-
néje is sokat segített a kutatómun-
kámban. Ezek a zenék örökérvé-
nyű érzéseket keltettek fel bennem. 
Megtapasztaltam, hogy az igazi 
érzés a végső valóság, mélyebb és 
bizonyosabb, mint az anyag léte. A 
Világegyetemet alapvetően a ter-
mészeti törvényekből fakadó érzé-
sek mozgatják, mint minden élőt, 
és nem a tehetetlenség törvénye, 
mint minden anyagot. Persze nincs 
is tökéletesen élettelen anyag, ez 
csak elvonatkoztatás a valóságtól.

- Megvalósult tehát az, amire kis-
gyermekként vállalkozott: hivatá-
sa fő vonulataként Napkutató lett, 
megfejtve és matematikailag is fel-
tárva és bizonyítva ennek a csodá-
latos égitestnek néhány, mindaddig 
rejtett titkát.
- Csillagászként a Világegyetem 
keletkezésével, a csillagok vál-
tozásának okaival, majd a nap-
tevékenység eredetével kezdtem 
foglalkozni. Valóban a Nappal 
kapcsolatban születtek legnagyobb 
felfedezéseim, ahogy öt éves ko-
romban előre tudtam. Kimutat-
tam, hogy a naptevékenység a 
Nap magjából ered. Ha a napmag 
egy körzete melegebb lesz, gyor-
sabban termeli az energiát, hiszen 
a magenergia termelése a hőmér-
séklet növekedésével hatványozot-
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tan gyorsul. Ha pedig gyorsabban 
termelődik az energia, akkor még 
melegebb lesz, még gyorsabban 
termelődik az energia. Egy önma-
gát gyorsító folyamatot fedeztem 
fel a Nap magjában. Megoldottam 
a folyamatot leíró parciális diffe-
renciálegyenlet-rendszert, és így 
fedeztem fel, hogy a Nap magjá-
ban forró buborékok termelődnek, 
amelyek képesek a felhajtóerő ha-
tására a Nap felszíne felé gyorsul-
va felemelkedni. Ezek idézik elő 
a napkitöréseket, a napfoltokat, a 
naptevékenységet. A forró bubo-
rékok termelődésének feltételeit 
vizsgálva felfedeztem, hogy a nap-
tevékenység ciklikus újratermelé-
se a forró buborékok és mágneses 
tereik magas szintű megszerve-
zését, összehangolását igényli. A 
mágneses teret az anyagáramlások 
termelik és szállítják a felszínre, az 
anyagáramlások irányítása pedig 
a kvantumszint mögötti szervező 
folyamatokat igényel, amelyek a 
Nap globális szerveződési szint-
jéről indulnak. A naptevékenység 
tehát valódi, a Nap, mint egész ál-
tal kezdeményezett tevékenység. A 
Nap tehát az élőlényekre jellemző 
cselekvőképességgel bír. Rájöttem, 
hogy elméletem James Lovelock 
Gaia elméletéhez hasonló, amely a 
Föld élő voltának, önszabályozásá-
nak elmélete. Így fejlődött ki évti-
zedek izgalmas munkájával a Hé-
liosz elmélet, a naptevékenység új 
elmélete. 2007-ben a George Ma-
son University fizika professzora, 
Robert Ehrlich konkrét előrejelzé-
sem nyomán kiszámolta a napmag-
ban keletkező, általam felfedezett 
hőhullámok összeadódását. Kisebb 
tudományos világszenzáció volt, 
a New Scientist egész oldalas be-
számolóban ismertette a nevem 
többszöri említésével, hogy a nap-
mag hőhullámainak összegzéséből 
eredő periódusok megegyeznek a 
földi jégkorszakok periódusaival. 
Sikerült kimutatnom, hogy a tu-
domány fejlődésének fő iránya a 
kvantumfizika felfedezése után a 
Bauer Ervin-féle elméleti biológia 
lesz, és ezt az új biológiát mate-
matikai alakban is megfogalmaz-
tam. Ennek nyomán hívtak meg a 
kaliforniai Chapman University-re 
vendégprofesszornak fél évre. „Az 
Élő Világegyetem könyve” c. mű-
vemben megírtam, hogy miként al-
kothatunk lényegében teljes képet 
a Világegyetemről. Ez számomra 
az egyik legnagyobb és legizgal-
masabb felfedezés az életemben, 
mert ez az egészséges világkép, 

és így az egészséges társadalom 
alapja. Az egészséges társadalom 
megalapozása pedig az emberiség 
legjelentősebb feladata. 

- Elindult és kiteljesedett tehát egy 
új területen és eredeti meglátáso-
kat hozó tudományos karrier, de 
időközben egy másik tevékenysége 
is szárnyra kapott: sajátos hang-
zásvilágú zenekar énekeseként 
kapta fel a hírnév. 
- Mint utaltam rá, már kisgyermek-
koromtól a zene bűvöletében élek. 
1975-ben alakult meg a Vágtázó 
Halottkémek zenekar, amelyben 
énekelek, és csodás színt hozott az 
életembe. Még jobban megszeret-
tem az embereket, éreztem, hogy 
egy csodás, felemelő erő költö-
zik az életembe, és a zenénk útján 
a Földre. Sokan mondták, hogy 
egész életük legnagyobb eseménye 
volt, amikor a VHK-koncerten vá-
ratlanul megnyílt előttük egy telje-
sebb világ. Ezekkel a felszabadító, 
gyújtó érzésekkel teremtve a zenét, 
rendszerint olyan mélységekbe ju-
tunk el, ahol az érzés teljesebben 
ragyog, az élet elemi erővé válik, 
és szinte látomásszerű erővel jele-
nik meg előttünk az a zene, amit 
játszanunk kell, az a világ, amiben 
törvényerejű az életünk. Annyira 
várjuk ezeket az alkalmakat, hogy 
már egy nappal a koncert előtt el-
kezdődik, hogy szervezetünk min-
den vésztartalékát is mozgósítjuk, 
és ezeket felszabadítjuk, sokszor 
egészen rendkívüli élményekben 
van részünk. Nehéz szavakkal el-
mondani, milyen az, amikor az élet 
teljes erejében mutatkozik meg. 
De egy biztos: ilyen koncerteken, 
és utána még napokig, teljesebb 
embereknek érezzük magunkat, 
belénk költözik az örök élet le-
győzhetetlen ereje, és tudjuk, hogy 
az így kigyújtott fények mindig ra-
gyogni fognak. 

- Végezetül: milyen szerepe van a 
tehetségeknek ebben a világban, 
ahol úgy tűnik sokan a tehetségek 
alkotóerejét továbbra sem a világ 
jobbítására fordítják. Miként le-
hetne elérni, hogy az alkotó tehet-
ségek, akikről manapság annyi szó 
esik, alkotóképességüket etikailag 
is támadhatatlan célokra fordít-
sák? Egyáltalán, mi a véleménye 
a tehetséggondozásról? Ha arra 
gondolok, hogy milyen képessé-
gű emberek vezetik ezt a világot 
– hogy csak az EU törzskarát em-
lítsem és némely politikus szakmai 
megnyilvánulását- , elkeseredem a 

jövőt illetően. 
- Nem véletlen, hogy az intelli-
gencia a legnagyobb mértékben 
öröklődő tulajdonság. Márpedig 
így van, ahogy ezt például Martin 
Seligman is megírta „Amin vál-
toztathatsz...és amin nem” című 
könyvében (2011, 71.o.). Ez nem is 
lehet másként, hiszen az emberi faj 
neve: Homo sapiens, Bölcs Ember. 
Az emberi értelem a Földön egye-
dülállónak tűnik. Az emberréválás 
pedig – ahogyan azt az Élő Világ-
egyetem könyvében igyekeztem 
megvilágítani - a Természet aka-
ratából történt. Ha így van, akkor 
az emberiség alapvető feladata az 
értelem, az intelligencia fejlesztése 
– az egész emberiség és az egyete-
mes élet érdekében. 
A napokban jelent meg Barnet 
Bain „The Book of Doing and Be-
ing: Rediscovering Creativity in 
Life, Love and Work” című köny-
ve, amelyben ismerteti, hogy az 
agyserkentő ötletekkel próbára tett 
3 éves gyermekek 98%-a „kreatív 
géniusz”-nak számít. Mire ezek 
a gyerekek felnőnek és 25 évesek 
lesznek, ez a 98% lecsökken...2%-
ra. Bár az emberiségnek csak eny-
nyire kis hányada bizonyul „krea-
tív géniusznak”, a maradék 98% is 
éppen olyan tehetségnek született, 
csak éppen a mai viszonyok között 
tehetsége elkallódott. De a tehetség 
ott van, kezdettől fogva.  
Az emberiség fejlődésének két 
fontos módja egyrészt az egész em-
beriség együttes fejlődése, ami az 
átlagszínvonal fejlődésére vezet, 
másrészt a legkiemelkedőbbek, a 
tehetségesek fejlődése. Nemcsak 
az emberiség intelligenciájának át-
lagát kell fejleszteni, hanem külön 
az emberiség legkiválóbbjainak ér-
telmét, hiszen fejlődni is ők tudnak 
a legkiemelkedőbben. És ha fejlőd-
nek, akkor természetadta feladatuk, 
hogy felemeljék, maguk után húz-
zák az egész emberiséget, vagyis, 
hogy képességeiket a világ jobbítá-
sára fordítsák. Ennek fényében úgy 
gondolom, a tehetséggondozásban 
kiemelkedő jelentőségű, hogy gon-
dot fordítsunk a kiemelkedően te-
hetségesekre, éppen azért, mert ha 
képességeiket a világ jobbítására 
fordítják, akkor ők képesek a leg-
jobban segíteni a többiek fejlődését 
is. A tehetséggondozás fő feladata 
tehát nemcsak az átlagtól lemara-
dók felzárkóztatása, nemcsak az 
egész csoport képzése, fejleszté-
se, hanem, mégpedig kiemelkedő 
hangsúllyal, a kiemelkedően te-
hetségesek gondozása, beleértve 
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A szakmában, mesterségben tehetségesek mentori 
segítése a Baptista Tehetségsegítő Tanácsban

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tehetséghidak Program keretében PI-
LOT pályázati felhívást tett közzé a szakmában, mesterségben tehetségesek mentori 
segítésének megszervezése céljából. 
 
A 2014 decemberében létrejött Baptista Tehetségsegítő Tanács (BTST) pályázatott 
nyújtott be a felhívásra négy intézmény szakembereinek közreműködésével öt szak-
mában.  

A PILOT programban a BTST-t alábbi alapító szakképző intézményei és azok 
szakemberei vettek részt, mint mentorok: 

azt is, hogy tehetségüket valóban a 
világ jobbítására fordítsák. Ehhez 
persze szükség van egy jól megala-
pozott és egészséges, lényegében 
teljes világképre, olyanra, amelyet 
a kiemelkedően tehetséges embe-
rek jobban elfogadnak, mint a világ 
jobbítása számára kevésbé előnyös 
vagy kifejezetten hátrányos, szo-
kásos szempontokat. Természetel-
lenes helyzet, hogy a mai világban 
az erkölcs és a társadalom irányítá-
sa, az erkölcs és a politika gyakran 
fényévnyire vannak egymástól. 
Az élet a Világegyetem legma-
gasabb szintű csodája. Az élet a 
legnagyobb érték minden élőlény 
számára. Ha az élet megszűnik, 
minden más érték megszűnik. Az 
élet különösen akkor értékes, ha 
magasan a létfenntartás szintje fe-
lett éljük, ha belső életünk minő-
sége, intelligenciánk és érzésvilá-
gunk magas szintű. 
Úgy gondolom, hogy a tehetség az 
élet szeretetéből fakad. És mivel 
mindenki szereti az életet, ezért 
mindenki kisebb-nagyobb mérték-
ben tehetséges. Persze mi azokat 
nevezzük tehetségesnek, akiknek 
képességei kiemelkedőek, átlag 
felettiek. A tehetséges ember az át-
lagosnál mélyebben és szélesebben 
vállalja az életet és igazi kihívása-
it. Azért vagyunk emberek, hogy 
megértsük a világot, amelyben 
élünk, és az emberiség javára cse-
lekedjünk. 

Az igazi tehetség az élet iránti érzel-
mi elkötelezettségtől kapja mozga-
tóerejét. Ha így van, ha a tehetség 
az élet szeretetéből fakad, akkor 
nem olyan könnyű elnyomni. Kü-
lönösen, ha tudatosítjuk magunk-
ban, hogy a tehetségünk velünk 
született, vagyis a Természetből fa-
kad, a Természetnek köszönhetjük. 
Ha tudatosítjuk magunkban, hogy 
a tehetség forrása az élet melletti 
érzelmi elkötelezettség, akkor ké-
pesek vagyunk megerősíteni az élet 
szeretetét, és ezáltal a tehetséget is. 
Az élet szeretete minden ember 
számára vonzó, és így a tehetség 
és az életszeretet összefüggésének 
felismerése egyre több emberben 
képes felébreszteni a tehetség fel-
fedezése iránti vágyat éppúgy, mint 
a tehetségnek a világ jobbítására 
irányulását. Így egyre több ember-
ben ébredhet fel, és növekedhet 
az eddigi szint fölé a tehetség. Az 
élet alapvetően elkötelezett az élet 
fenntartása és felemelése, minél 
magasabbra fejlesztése mellett. És 
mert élőlények vagyunk, termé-
szet szerint elkötelezettek vagyunk 
az élet fejlesztése, a tehetség fej-
lesztése mellett. És mert emberek 
vagyunk, természet adta módon 
elkötelezettek vagyunk az értelem 
minél magasabb szintre fejlesztése 
mellett. Képesek vagyunk szárnya-
kat adni egymásnak!
Az evolúció folytatódik, az emberi 
intelligencia nő. Az elmúlt 30 000 

évben az emberi génkészlet 14%-a 
megváltozott – írja Nicholas Wade. 
Az intelligencia az élet megvalósí-
tásának egyik legjobb előrejelzője, 
pl. a végzettség, a foglalkozás, a 
testi-lelki-szellemi egészség és az 
élettartamra vonatkozóan. A ma-
gasabb intelligenciájú emberek 
rendszerint lelkileg és fizikailag 
egészségesebbek, ritkábban bete-
gek és hosszabb életűek. Az intel-
ligencia hajlamos a fejlődésre. Ha 
a tehetséges gyermek akár csak 1 
%-kal emelkedik az átlag fölé, ez 
azt jelenti, hogy érzelmi elkötele-
zettsége magasabb. Ezért jobban 
figyelnek a környezetükre is. Az 
átlagosnál jobban érdekeltek ab-
ban, hogy genetikai hajlamaiknak 
megfelelő környezetet találjanak 
vagy alakítsanak ki. Ha pedig eb-
ben bármilyen sikert érnek el, ak-
kor  genetikai hajlamaiknak meg-
felelő környezetbe kerülnek, és az 
ilyen kedvező környezet felerősíti 
a gének hatását. A kezdeti 1%-os 
többlet megnő, és vele a folyamat 
hajtóereje is. Így képesekké válnak 
még kedvezőbb környezet kialakí-
tására vagy megtalálására, és így 
tovább. Az értelemszerűen fejlődő 
tehetség az életút során rendsze-
rint meghatványozódik. A tehetség 
képes arra, hogy szárnyakat adjon 
saját kibontakozásának. 

Százdi Antal

Szász Csaba BTST társelnöke

Ortó Judit mentor 
és Gecsei Gabriella 
mentorált (Vám, jö-
vedéki és termékdíj 
ügyintéző szakmában 
ügyvitel tárgyból EU-
RÓPA Baptista Szak-
képző Iskola és Gim-
názium Miskolc)
Hatvan)

Madarász Erzsébet 
Terézia mentor és 
Sike Gyula mentorált 
(eladó szakmában EU-
RÓPA Baptista Szak-
képző Iskola és Gim-
názium Miskolc) 
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Pálné Ruzsák Mária 
mentor által segített - a 
képen baloldalt - Berki 
Henriett mentorált (ke-
reskedelem, marketing 
szakterületről ruházati el-
adó a Grassalkovich Antal 
Baptista Szakközépiskola, 
Szakiskola és Felnőttek 
Általános Iskolája Hat-
van)

Szilágyiné Kabai Ildikó 
mentor és Kathó István 
mentorált (autó elektro-
nikai műszerész szakma 
Diószegi Sámuel Baptista 
Szakközépiskola és Szak-
iskola Debrecen)

A BTST tagjai között öt szakképzést folytató iskola 
van. Valamennyi lehetőséget kapott szakmában te-
hetségesnek tartott fiatal mentorálására. Négy intéz-
mény élt a lehetőséggel. Az intézmények egyénileg 
szerkesztett adatlapon nyújtották be elképzelésüket a 
programhoz történő kapcsolódásról, melyet szakértő-
vel véleményeztettünk. A kiválasztás szempontjai vol-
tak: önkéntesség, az eddigi tanulmányi eredmények, 
a szakmai gyakorlaton mutatott teljesítmény, az adott 
szakma iránti érdeklődés, önálló munkára való alkal-
masság, szakmai versenyeken elért eredmények.
  
A mentori program célja: 
A szakmájukban tehetségesnek tartott fiatalok segítése 
egyéni mentorok bevonásával öt szakmában. Megmu-
tatni a diákoknak, hogy a tudás elsajátítása nem csak 
egyfajta kötelező társadalmi kényszer, hanem szükség-
szerűen belső indíttatás arra vonatkozóan, hogy magas 
szinten sajátítsa el a szakmai tananyagot és sikeresen 
állja majd meg helyét az életben. A szakma szépségé-
nek és nehézségének megmutatásával kiszélesíteni a 
fiatalok látásmódját, érdekeltté tenni őket esetleges tu-
dományos vívmányok felkutatásában és elemzésében.  
Valamennyi intézmény Pedagógiai Programjában 
megfogalmazta kit tart a szakmában tehetségesnek. Ki-
emelten kezelték azokat a kompetenciákat a személyes 
módszer és társas mellett, amelyek az egyes szakmák-
ban különösen fontos szakmai kompetenciák, amelyek 
egy szakma magas szintű műveléséhez szükségesek. A 
szakmai gyakorlatok során az intézmények szakembe-
rei törekedtek a szakma szépségének megmutatásával 
diák közelivé tenni olyan témákat, amelyeket a tanme-
net (szakmai program) nem foglal magába, de a kor 
jelenségei közé tartozik. Céljuk volt a fiatalokat érde-
keltté tenni a tudományos vívmányok felkutatásában, 
hogy azok majd a szakmai munkájukba is beépüljenek. 
A helyzetgyakorlatok, a szituációk megfelelő kezelése, 
a kommunikációban való jártasság, a környezettudatos 
szemlélet, a vizuális érzék fejlesztése, a szakmájukhoz 
kapcsolható egyéb részterület áttekintése mind – mind 
lehetőséget adott arra, hogy ismereteiket kiszélesítsék 
(gazdagítás) egyben megismerjék a rokon szakmák 
alapjait is.

A szakmai terv az alábbi témákban realizálódott:
1. Elméleti, szakmai tudás gyarapítása, amely tevé-

kenységen, tapasztalatszerzésen, szituációs gya-
korlatokon, gondolkodtató feladatokon, gyűjtő-
munkán, megfigyeléseken és projektfeladatok 
készítésén keresztül valósult meg. A tehetség-
gondozó mentorálás formája gazdagítás volt. 
Szakmai területek: autó elektronikai műszerész 
(vízhajtású autók); kereskedelem (ruházati el-
adó; eladó); vendéglátás (szakács); közgazdaság 
(vám, jövedéki, termékdíj ügyintéző szakon be-
lül ügyvitel)

2. Tapasztalatalapú ismeretszerzés: A rendelkezés-
re álló iskolai műhelyeken, gyakorlóhelyeken 
túl kihasználták az iskolák kapcsolatrendszerét, 
olyan termelőegységeket látogattak ahol a fiata-
lok elmélyülhettek szakmájukban termelőkörül-
mények között. 

3. Sor került a technika és a technológia megisme-
résére és alkalmazására a szakmában.

A technikai feltételeket az iskolák biztosították: az 
iskolák tantermei, szaktantermei, iskolai műhelyek, 
tanműhelyek, tankonyha és gyakorlati képzőhelyek 
formájában. 

A program során a mentorok az alábbi szakmai se-
gítséget kapták:
Valamennyi mentor részére biztosítottuk az EURÓPA 
Baptista Szakképző Iskola és Gimnázium kiadásában 
megjelent Sarka Ferenc által szerkesztett szakmai kiad-
ványt, módszertani segédletet a tehetséggondozó mun-
kához, ISBN száma: 978-963-12-0886-3
A pályázat előkészítése során az iskola helyet adott egy 
szakmai tanácskozásnak, melynek középpontjába a te-
hetségpontok kialakítása mellett nagy hangsúlyt kapott 
a tehetséggondozási lehetőségek számbavétele a szak-
képzésben.
A mentorok külön tájékoztatást kaptak a tehetséggon-
dozás lehetőségeiről a szakképzésben.

    a szerző 
a Baptista Tehetségsegítő Tanács társelnöke.

Tóth László mentor 
által segített Nánási 
Petra mentorált (sza-
kács-cukrász szakmában 
az Illéssy Sándor Bap-
tista Szakközépiskola és 
Szakiskola Kisújszállás)

„A bölcs tanítás az élet forrása.”
(Példabeszédek 13:14.)
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A pedagógus mint tehetségmentor
Dr. Dúró Zsuzsa

Tehetséges emberekkel gyer-
mekkori emlékeikről beszélgetve 
gyakran elmondják, hogy életük 
során volt egy-egy olyan igazi ta-
náregyéniség, aki óriási hatással 
volt rájuk. Bátorította őket, hogy 
higgyenek magukban, próbáljanak 
ki olyan dolgokat, melyekbe a bá-
torítás nélkül nem kezdtek volna 
bele.

Milyennek kell lennie a tanárnak 
ahhoz, hogy tanulást serkentő sze-
méllyé váljon? Valószínűleg akkor 
képes más emberek személyiség-
fejlődését elősegíteni, ha három 
alapvető követelménynek meg-
felel: Legyen hiteles, elfogadó és 
empatikusan megértő. 

A személyiség fejlődését elősegítő 
attitűdök közül talán a hitelesség 
a legalapvetőbb. Ha egy személy 
annak mutatja magát, ami, akkor 
olyan kapcsolatba lép a tanulóval, 
melyben nincs szükség álarcra, 
szerepre, és ez igen hatékonnyá 
teheti munkáját. Közvetlenebb és 
személyesebb lehet a kapcsolatuk. 
Az elfogadás, a bizalom azt jelenti, 
hogy a  tanulót a  maga érzéseivel 
egyedi emberként értékeljük. Bi-
zalom abban, hogy a másik ember 
bizalomra érdemes. Ha a tanár ren-
delkezik ezzel az attitűddel, el tud-
ja fogadni, ha egy diák fél, habozik 
egy új probléma megközelítése-
kor, mint azt is, ha megelégedett-
séget érez a probléma megoldása-
kor. Az ilyen tanár elfogadhatónak 
tartja a diák időszakos közönyét, 
amikor éppen valami nem érdekli, 
épp úgy, mint amikor fegyelme-
zett módon próbálja meg elérni a 
kitűzött célokat. El tudja fogadni 
a személyes érzelmeket, melyek 
hátráltathatják vagy segíthetik a 
tanulást. 

Az empatikus megértésnél a ta-
nár a diák viselkedését tanítványa 
szemszögéből képes megérteni. 
Ez a fajta megértés különbözik 
a szokásos értékelő jellegű meg-
értéstől, ami azt a mintát követi, 
hogy „Én megértem, hogy neked 
mi a bajod!” Ha az érzékeny em-

pátia légköre veszi körül a diákot, 
akkor valami ilyesmi játszódik le 
benne: „Legalább valaki érti, hogy 
ez nekem, hogy esik, milyen érzés 
ez, én hogyan látom, anélkül, hogy 
elemezne vagy megítélne engem. 
Kinyílhatok, fejlődhetek és tanul-
hatok.” Az empatikus megértés je-
lentősége sokoldalúan bizonyított 
tény. Nevezetesen, hogy a demok-
ratikus vezetési stílus kedvez a ké-
pességek és a tehetség kibontako-
zásának. A tanári tevékenységnek 
a tehetségfejlesztés érdekében át 
kell alakulnia valamiféle segítő 
tevékenységgé. A nevelő akkor jár 
el a gyerek érdekében a leghatéko-
nyabban, ha megtanulja, hogyan 
értelmezzen konkrét helyzeteket, 
hogyan ajánljon fel segítséget úgy, 
hogy azt el is tudja fogadni a tanu-
ló, és hogyan nyilvánítson ki em-
pátiát és hogyan építsen partnerei 
empátiájára.

Tudjuk, hogy sokszor nem könnyű 
a nagyon tehetséges gyerekekkel 
együttműködni az iskolában, külö-
nösen a kisiskolások esetében. Ha 
ugyanis a pedagógus ugyanannyit 
követel tőlük, mint az átlagtól, ak-
kor ezek a gyerekek alulteljesíthet-
nek, ami egyrészt óriási pazarlás, 
másrészt könnyen elvezethet a te-
hetséges gyerek elszürküléséhez. 
A tehetséges és különleges adott-
ságokkal rendelkező tanulókat 
adottságaiknak megfelelő nevelés-
ben és oktatásban kell részesíteni, 
amihez természetesen hozzájárul a 
pedagógus személyisége is. Alul-
teljesítés esetén el kell gondol-
koznunk a motivációt aláásó, nem 
megfelelő tanítási stratégiáról, 
amelyek nem találkoznak a gyere-
kek tanulási stílusával. 

Látjuk tehát, hogy iskolai kör-
nyezetben a gyermek fejlődését 
befolyásoló tényező maga a pe-
dagógus. Sok pedagógus társunk 
gondolja úgy, hogy ő alkalmatlan 
a különleges képességű tanulók 
nevelésére és oktatásra, ő csak 
„normál” osztályokban tud kiváló 
munkát végezni. Ez valószínűleg 
nem így van. Igaz, több munkát, 

odafigyelést igényelhet egy tehet-
séges gyerek, de megéri a befek-
tetést, ugyanis mind a tanárnak, 
mind a gyereknek óriási sikerél-
ményekben lehet része. 

Mit is kell tehát tennünk? Először 
is embert kell formálnunk a gyer-
mekből. Tehát a tanulók személyi-
ségének minden értékes vonását 
gondos szakértelemmel és megértő 
humánummal kell kibontakoztat-
nunk. Így a jellemet, az akaraterőt, 
a közösségi szellemet, a motivá-
ciót. Természetesen fejlesztenünk 
kell az általános értelmi képessé-
geket is, amelyek minden pályán 
szükségesek az érvényesüléshez. 
Keresnünk kell a tanulóban a spe-
ciális képességeket is. 

A tehetségfejlesztő pedagógus kü-
lönös szerepét számos szakkifeje-
zés is jelzi. Szokták mondani, hogy 
legyen facilitátor, vagyis serkent-
se, szuggesztivitásával és motiváló 
képességével segítse a gyermek is-
meretelsajátítását, személyiségfej-
lődését. Talán gyakrabban halljuk 
azt a kifejezetést, hogy legyünk 
mentorok (tanácsadók, pártfogók, 
idősebb barátok) akik támogatjuk 
a tanuló egyéni életútját, karrierjét. 
Hogy ezeket a céljainkat elérhes-
sük, nekünk is dominánsabb sze-
mélyiségjegyekkel, készségekkel, 
széles érdeklődési körrel kell ren-
delkeznünk, hisz csak így tudjuk 
sokoldalúvá tenni a tanuló érdek-
lődését is. 

A tehetségfejlesztő tanár tulajdon-
ságlistájáról néhányat felsorolnék: 
magas szintű tárgyi tudás és mód-
szertani kultúra, sikerorientáltság, 
intellektuális kíváncsiság, lelkese-
dés képessége, jó szervező kész-
ség, rugalmasság, magas szintű 
motivációs képesség, fejlett kér-
déskultúra, jó humorérzék.
Kívánom, hogy a későbbiek során 
minden pedagógus társamra, mint 
meghatározó pedagógus személyi-
ségre emlékezzenek egykori tanít-
ványai!

szerző
Tehetségkutató, szakpszichológus (PhD.)
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Hagyományőrzés és hagyományteremtés a Kölcseyben 
a tehetségnapon

Szakál Károlyné - Varga Mária 
A Baptista Szeretetszolgálat Egyhá-
zi Jogi Személy Kölcsey Ferenc Ál-
talános Iskolájában sok éves múltra 
tekint vissza a tehetséggondozás. 
Az iskolában mindig is nagy hang-
súlyt fektettünk a tehetséges gyer-
mekek felkutatására és fejlesztésére, 
de rendszeressé és áttekinthetővé a 
2010-es Tehetségpont regisztráció 
után vált tevékenységünk. Ekkor már 
három tehetséggondozó csoportot 
működtettünk, amely az iskola profil-
jából eredt: matematikai-logikai, ter-
mészetismereti és testi-kinesztetikus 
műhelyeket.

Ezzel egy időben megalakult a tehet-
séggondozó munkaközösség, mely a 
szakmai tevékenységek koordinálá-
sára hivatott.

A gyermekek csoportba való beválo-
gatása több szűrőn keresztül történt, 
történik:
• A gyermek és a szülő igényének 

felmérése
• A pedagógusok ajánlása
• Pszichológiai vizsgálat
• Saját fejlesztésű tesztek kitöltése

A tantestület tagjai megfigyelési 
szempontsor alapján tesznek javas-
latot a tehetséges tanulók ajánlására. 
A pszichológiai teszt a kreativitást, a 
figyelmet, a tanulási stílust hivatott 
feltárni. A saját fejlesztésű tesztekkel 
pedig arra kívánunk választ kapni, 
hogy a gyermekek mennyire érzik 
sajátjuknak az általuk választott terü-
letet.

A csoportok megalakulása után mind 
a szülőket, mind a gyermekeket tá-
jékoztatjuk a célokról, a programról. 
A csoportok munkája túlmutat a tan-
anyagon, érdekes, játékos elemekkel 
tartjuk fenn az érdeklődésüket. 
A hároméves kitartó és folyamatos 
munka eredményeképpen 2013-ban 
intézményünk elnyerte az Akkreditált 

Kiváló Tehetségpont címet. Ekkor 
már perspektíva állt előttünk a továb-
bi fejlődéshez, hiszen tantestületünk 
tagjai önként csatlakoztak ötleteikkel 
a tehetséggondozás fejlesztéséhez, a 
tevékenységi területek szélesítéséhez. 
Újabb három területtel kapcsolódtunk 
a már meglévőkhöz: angol nyelv, in-
formatika, és színjátszás. Ezeket a 
területeket regisztráltuk is, de további 
terveink között szerepel még a dél-
utáni elfoglaltság színesítése céljá-
ból a táblajátékok bevezetése. Ennek 
kezdeti lépéseit már megtettük. Mára 
büszkén elmondhatjuk, hogy isko-
lánk tanulóinak közel egy negyede 
részt vesz valamelyik tehetségcsoport 
tevékenységében. Részükről hagyo-
mánnyá vált, hogy a tanév végének 
közeledtével bepillantást engednek 
munkájukba az érdeklődők számára. 
Ezért minden év májusban Tehetség-
napot szervezünk. Így volt ez ebben 
a tanévben is, immár ötödik alkalom-
mal. A hagyományos kiállítás mellett 
érdekes, interaktív prezentációval 
tájékoztatták társaikat és nevelőiket 
az elvégzett tevékenységekről a gye-
rekek. 

A 2015-ös évben megőriztük ugyan a 
hagyományokat, de új elemekkel gaz-
dagítottuk a Tehetségnapot. Felkutat-
tuk egykori tehetséges tanítványaink 
közül azokat, akik kiemelkedő egyé-
niséggé váltak a saját területükön. 
Nagy érdeklődéssel hallgattuk Pro-
fesszor Dr. Boros László egyetemi 
tanárt, a Kaliforniai Egyetem Orvos-
biológiai Kutatóintézetének mun-
katársát, aki a rákkutatás területén 
nyújtott kiemelkedő teljesítményt. 
Egyszerű közvetlenséggel beszélt pá-
lyafutásáról. Kihangsúlyozta, hogy 
a tehetség mellett kitartásra és szor-
galomra is szükség van a kiteljese-
déshez. A professzor által említett 
képességeket véltük felfedezni azok-
ban a diákjainkban, akiket előző nap 
megjutalmaztunk. Elismerő oklevél-
ben és könyvjutalomban részesültek 
azok, akik kitartásukkal, folyamatos 
aktív közösségi tevékenységükkel, 
versenyeken való kiemelkedő telje-
sítményükkel öregbítették iskolánk 
hírnevét. 
Tantestületünk hitvallása, hogy a 
gyermek személyiségének, tehet-
ségének maximális fejlődéséhez a 
gyermek-szülő-pedagógus feltétel 
nélküli együttműködésére van szük-
ség. A szülőknek elismerő oklevéllel 
köszöntük meg a gyermekéért és az 
iskoláért végzett fáradozását. 
Meglepő volt látni, hogy ettől az apró 
gesztustól mennyire meghatódtak, 
elérzékenyültek a szülők. A tehetség-
csoportokban szorgalmasan munkál-
kodó nyolcadikosainkat diplomával 
ismertük el a program befejezése-
képp. A díjátadót követően tűzijáté-
kos meglepetés tortával ünnepeltük 
kitüntetettjeinket és a rendezvény si-
kerén felbuzdulva elhatároztuk, hogy 
hagyományt teremtünk a jutalmazás 
ilyen formájából. 
Intézményünkben folyó tehetséggon-
dozásunk hitvallásaként Dr. Czeizel 
Endre nagyszerű gondolatát válasz-
tottuk: „…időnként a szürkének lát-
szó kavicsból is előtűnik a drágakő 
csillogása”. Mi mindent megteszünk 
azért, hogy a kezünkben lévő szürké-
nek látszó kis kavicsok ragyogó drá-
gakövekké váljanak.
     

szerzők
Szakál Károlyné igazgatóhelyettes.

 Varga Mária tehetségfejlesztő tanár.

Nagy élményt jelentett, hogy körünkben 
üdvözölhettük Balázs Anita csellómű-
vészt, aki virtuóz játékával elkáprázta-
tott bennünket. Várhelyi Csilla festő-
művész, tanár rögtönzött kiállításával 
örvendeztette meg a közönséget. Bernát 
András Munkácsy-díjas festőművész 
nemes gondolatokkal látta el a hallga-
tóságot. Az alkotóművészek sorát zárta 
Gácsi Barna szobrászművész, akinek 
munkái az ország számos pontján meg-
találhatók, így szülővárosában, Török-
szentmiklóson is a városközpontot éke-
síti az Élet kútja című műve.  A mozgás 
szerelmesei elé is tudtunk példaképet 
állítani Pásztor Imre a Mol-Pick Szeged 
NB/I-es kézilabda csapat, és az után-
pótlás válogatott ifjú kézilabdakapusa 
személyében.
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Különleges bánásmód 
– Egy új internetes szakmai lap

Dr. Mező Ferenc 
A Debreceni Egyetem Gyermek-
nevelési és Felnőttképzési Ka-
rának Pszichológiai és Gyógy-
pedagógiai Tanszékén 2014. 
decemberében vetődött fel a gon-
dolat, hogy a Nemzeti Közneve-
lésről szóló CXC. törvényben a 
különleges bánásmódot igénylő 
gyermekeknek, tanulóknak neve-
zettek köre (köztük a tehetsége-
sek) iránt több diszciplina felől is 
kutatói, szakmai érdeklődés mu-
tatkozik, ám e diszciplinák képvi-
selői nem feltétlenül ismerik egy-
más fogalomhasználatát, kutatási 
gyakorlatát, s tudományos, illetve 
módszertani eredményeit. 
E felismerés jegyében fogalmazó-
dott meg a gondolat, hogy létre-
hozzunk egy olyan szakmai lapot, 
amire jellemző, hogy: 

• a különleges bánásmódot 
igénylőkre fókuszál; 

• interdiszciplináris olvasókö-
zönségnek és szerzői közös-
ségnek szól; 

• lehetővé teszi az intézmény-
közi kooperációt (a szer-
kesztők között nemcsak a 
Debreceni Egyetem munka-

társait üdvözölhetjük, hanem 
más felsőoktatási intézmé-
nyek, kutató- és gyakorlómű-
helyek, szervezetek kollégáit 
is); 

• nemzetközi kapcsolatokat, 
párbeszédet és együttműkö-
déseket generálhat (a folyóirat 
szerkesztőségének és szerzői 
körének már az első évben 
sikerült nemzetközi jelleget 
adni – így a hazai kollégá-
kon túl köszönthetünk köztük 
Ausztrália, Anglia, Románia, 
Szerbia, Szlovákia, Ukrajna 
intézményeivel kapcsolatban 
álló munkatársakat); 

• teljesít olyan akadémiai köve-
telményeket, mint: tudomá-
nyos igénnyel megírt, lektorált 
szakmai írásokat (empirikus 
tanulmányokat, módszertani 
cikkeket, recenziókat, kutató 
műhely bemutatásokat, konfe-
rencia felhívásokat) tartalma-
zó ISSN számmal rendelkező 
lap legyen; 

• széles körben terjeszthető 
(erre az internetes folyóirat 
jelleg ad lehetőséget, illetve 

a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtárán keresztül 
igényelhető digitális objektum 
azonosítóval – DOI számmal 
– rendelkeznek a lapszámok 
és az egyes tanulmányok is, s 
hazai repozitóriumon, illetve 
a Magyar Tudományos Aka-
démia Magyar Tudományos 
Művek Tárában – az MTMT-
ben – is megtalálhatók); 

• hosszútávon fenntartható (pél-
dául nem igényel nehezen elő-
teremthető nyomdaköltséget);   

• nem ró pénzügyi terheket a 
Szerzőkre (azaz a Szerzőknek 
nem kell fizetnie azért, hogy 
publikációjuk megjelenjen); 

• Olvasóközönsége számára is 
ingyenesen elérhető (open ac-
cess, vagyis nyílt hozzáférés 
biztosítja ezt a lehetőséget). 

A folyóirat bejelentését követően 
a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatósághoz még 2014. december-
ében nyilvántartásba vette a lapot, 
így vált lehetővé, 2015-ben meg-
jelenhessen az I. évfolyam négy 
száma. 
A megjelenésre kerülő tanul-
mányok a különleges bánás-
módot igénylő gyermekek, 
fiatalok és felnőttek nevelési, ok-
tatási programjairól, e programok 
tapasztalatairól, hozadékairól, 
előnyeiről-hátrányairól, esetleges 
nehézségeiről, ígéretesnek tűnő 
továbbfejlesztési javaslatairól, öt-
leteiről szólnak. 

A folyóirat I. évfolyamának év-
ében került megrendezésre az I. 
Különleges Bánásmód Nemzet-
közi Konferencia (Hajdúböször-
mény, 2015. december 3.), melyre 
hazánkon kívül 8 országból (Ang-
liából, Ausztráliából, Szerbiából, 
Romániából, Szlovákiából, Ukraj-
nából, Csehországból, Szlovéniá-
ból) érkeztek előadók és résztve-
vők.

Kedves Olvasó! Ezúton tisztelettel invitáljuk Önt is a Különleges Bánásmód lap olvasóinak és íróinak,
 valamint a hasonló elnevezésű konferenciasorozat résztvevőinek sorába! 

Bízunk benne, hogy a közzé tett ismeretek hasznosak és továbbgondolásra érdemesek lesznek a legkülönbözőbb 
diszciplinák felől közelítő olvasóközönség számára is. Kívánjuk, hogy tudjanak a sorainkból magukkal vinni 

egy-egy darabkát, s kérjük, hogy hozzanak nekünk új gondolatokat!
Legyen a mi munkánk által is egy kicsit jobbá (vagy különlegesebbé?) a világ.
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X

MISKOLC PLAZA
Papír-Írószer üzlet
Miskolc, Szentpáli u. 2-6. 
plaza@wondex.hu   
+36 20 232-2646

Papír-Írószer, 
Nyomtatványbolt
Miskolc, Szeles u. 31.

 
irodaszer@wondex.hu
+36 46 506-511

Exkluzív
írószerek
Tegye feledhetetlenné
személyes, egyedi
gravírozással!
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 A Magyar Tehetséggondozó Társaság 

„Kreatív klímával a tehetségekért” című,
 27. országos konferenciájának tervezett programja

„Olyan korban, amikor mind a konstruktív, mind a destruktív tudás a leghihetetlenebb ugrásokkal halad előre, és 
egy hihetetlen atomkorszakba torkollik, az igazán kreatív adaptáció tűnik az egyetlen lehetőségnek arra, hogy az 
ember lépést tudjon tartani a világban kaleidoszkópszerű változásokkal.” (Rogers)
Szervezők:

Magyar Tehetséggondozó Társaság
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Nemzeti Pedagógus Kar
Kisvárda Város Önkormányzata
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerülete
Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

Időpontja:
2016. szeptember 23-24. (péntek-szombat)

Helyszíne: 
Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
Kisvárda, Iskola tér 2. 4600

PÉNTEK
Plenáris ülés

Levezető elnök:
Bíró Gábor intézményvezető

Köszöntőt mond:
Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, a konferencia fővédnöke
Leleszi Tibor, Kisvárda Város polgármestere
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Pásztor Gyula Csabáné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerületének 
igazgatója

Előadások:
• Prof. F. J. Mönks, az European Council for High Ability örökös elnöke:”A tanulók csoportosításának 

szerepe a tehetséggondozásban”
• Dr.Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a MATEHETSZ elnöke:  

„Az egyéni tehetségfejlesztő programok tervezése és megvalósítása”
• Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ügyvezető elnöke:”A Tehetségek Ma-

gyarországa projekt elemei”
• Dr. Polonkai Mária, a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a MATEHETSZ alelnöke: ”Tutor rend-

szer kialakítása a tehetséggondozásban”
• Dr. Habil. Dávid Imre, tanszékvezető egyetemi docens, igazgatóhelyettes, Debreceni Egyetem Pszi-

chológiai Intézet:”A játék szerepe a tehetséggondozásban”
• Páskuné Dr. Habil. Kiss Judit egyetemi docens, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet:”A tehetség-

fejlődést támogató pedagógiai légkör”
• Bíró Gábor intézményvezető: „Tehetségnevelés komplex megközelítésben - az elmélet és gyakorlat 

rendszerré szervezése az iskolában”

SZOMBAT
Műhelybeszámolók

• Polgár Judit: „A Sakkpalota Képességfejlesztő Oktatási Program bemutatása, Legjobb Európai Tan-
anyag Díj (BELMA) különdíj”

• Pollákné Csikós Mónika, Sándor Csilla Judit: „A Sakkpalota Oktatási Program hasznosulása a kis-
várdai Somogyi Rezső Általános Iskolában” 

• Samsung Magyarország: „Kreatív klíma kialakítása digitális támogatással, a SmartSchool rendszer 
bemutatása”

• Juhász Miklósné:” Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése SmartSchool környezetben”
• Dr.Koncz Gábor: „Felfedeztető módszer alkalmazása a természettudományok oktatásában”
• Deák-Takács Szilvia: „Alkotás, kreativitás, diákújságírás, publikálás”
• Csörszné Tar Enikő: „Inspiráló, motiváló környezet kialakítása a Kisvárdai Bessenyei György Gim-

názium és Kollégium Arany János Tehetséggondozó Programjában”
• Bíró Gábor-Jónás Béla: „Jó tanulók- jó sportolók - Célok, tervek, képzési tartalmak az atlétikai cent-

rum hasznosítására”

A konferencia zárása: 
Dr. Balogh László, a MTT elnöke

A konferencia alatt az aulában fotó-kiállítás tekinthető meg a tanulók alkotásaiból

Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

1911-2011


