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A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

A tartalomból:

„A kutatások egyértelműen bebizonyították, hogy a gyorsítás előnyös a tehetséges diákok ta-
nulmányi haladására. Arra azonban nincs világos válasz, hogy a gyorsítás milyen hatásokat 

gyakorol a szociális és emocionális fejlődésre.” (Dr. Tóth László: Gyorsítás)

„Az utóbbi évek általános iskolai tantervi változásai hátrányosan érintették a művészeti mű-
veltségterületet. Egyértelmű veszteség érte mind a zenei, mind a vizuális nevelést. Az óraszá-

mok minimálisra csökkenése csaknem lehetetlenné teszi az itt folyó érdemi munkát.” 
(Alvári Dóra: Művészeti tehetséggondozás Sajószentpéteren)

„Az alap- és középfokú ének-zene oktatás általános minősége az óraszámok és a tárgy presztí-
zsének csökkenése miatt erősen visszaesett, így a zenei szakokra felvételizők többsége a koráb-

ban megszokottnál kisebb szakmai tudással érkezik a felsőoktatási intézményekbe.” 
(Bodnár Gábor: Zenei tehetséggondozó program)

„Néhány be nem vallott, tapasztalt jelenség a többségi oktatásban: egyre több az iskolát, 
a tanulást nem szerető, fáradt, stresszes gyerek, pedagógus, a képmutató vagy leplezetlenül 

meg nem értő, az elvárásokat, a kötelezettségeket a másikra hárító szülő-pedagógus 
kapcsolat.” (Végh Lászlóné: Baj van az oktatással?)
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70 éve
hunyt el Leta Stetter Hollingworth 
(1886–1939) amerikai pszicho ló gus, 
a tehetségesek első klinikus szemléle-
tű kutatója, a tehetség-tanácsadás meg-
szervezője. Középiskolai tanárként in-
dult, majd a Columbia Egyetemen 
doktorált. Elsőként mutatta ki, hogy 
a tehetséges gyermekeknek sajátos tár-
sas és érzelmi igényeik vannak, amit 
fi gyelembe kell venni. Ez akkor újsze-
rű felfogásnak számított, mivel csak a 
teljesítményre fi gyeltek. Különleges 
módon foglalkozott a tehetséges gyer-
mekekkel: meghallgatta őket, és taná-
csokkal látta el a bizonytalankodókat. 
Rogers, a neves pszichológus szintén 
tanítványa volt, aki a később kifejlesz-
tett kliensközpontú technikáját lényegé-
ben ebből a beszéltető módszerből for-
málta ki. Hollingworth tartott elsőként 
stúdiumot a tehetségesek pszichológiá-
jából a Columbián, és először írt olyan 
tankönyvet, amely a tehetségesek neve-
lésére adott tanácsokat. A tehetségesek 
tesztelésének is kezdeményezője volt, 
fellendítve ezzel világszerte a módszert. 
Alapműve a Gyermekek 180 IQ felett, 
amiben magas intellektusúak életútját 
követte nyomon. Megállapítása szerint a 
130 –150 IQ közötti érték esetén a gyer-
mekek be tudnak illeszkedni a közös-
ségbe. Az e fölötti intelligenciakvóciens 
azonban problémás, a gyermekek elszi-
getelődnek. A tehetségesek integráci-
ójára, érzelmi életük gondozására ta-
nácsadói programot dolgozott ki. Nagy 
szerepet tulajdonított a társadalom ha-
tásrendszerének, kimutatva, hogy a te-
hetség megnyilvánulása, az alkotás csak 
részben függ az adottságtól. A tehetsé-
ges ember csak környezete stimuláló, 
legalábbis nem korlátozó hatása révén 
valósíthatja meg igazán önmagát.

Forrás: Dr. Tóth László – A tehetségfej-
lesztés kisenciklopédiája, Pe  dellus Tan-
könyvkiadó, 2003

Magyar Tehetséggondozó
Társaság

 Elnök www.mateh.hu

Aktuális

Dr. Csőregh Éva
 festőművész, 

szociológus gondolata 
a tehetségről

A Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság Elnöksége és Választmánya  febru-
ár 11-én ülést tartott,  fontos napirendi 
pontokat tárgyalva.  Döntés született ar-
ról, hogy a MTT megalakulásának 20. 
évfordulóját ünneplő konferencia és 
közgyűlés szeptember 25–26-án kerül 
megrendezésre Budapesten, ahogy az 
már korábban is ismert volt – az Apá-
czai Kiadó Központjában. 

A konferencia programjáról, vala-
mint  a kapcsolódó jubileumi  rendez-
vények, kiadványok terveiről  általános 
tájékoztatást e számban olvashatnak, a 
teljes program és a konferencia jelentke-
zési lapja a következő számban (május) 
kerül közlésre. A napirend előadója és 
előkészítője Sarka Ferenc  alelnök volt. 
Fontos napirendi pontként került meg-
tárgyalásra a MTT 2008. évi gazdálko-
dásáról szóló összegző jelentés, amelyet 
a Választmány egyhangúlag elfoga-
dott. E programpont előadója Szénási 
Istvánné titkár volt.  Dr. Polonkai Má-
ria alelnök előterjesztésében arról kap-
tunk tájékoztatást, hogy a MTT milyen 
területen segítette, illetve segíti az isko-
lai  tehetségprogramok alapjául szolgá-
ló gazdagított tantervek elkészítését. 

Az előterjesztésből egyértelműen 
ki derült, hogy több mint egy évtize-
de meghatározó a Társaság  kezdemé-
nyező, támogató szerepe e területen. 
A Választmány egyhangúlag elfogad-
ta a tájékoztatást, és jegyzőkönyvben 
is rögzített köszönetet mondott Alelnök 
Asszonynak az e területen végzett sok-
éves szakmai irányító munkájáért. Fon-
tos döntés született, amikor a Választ-
mány egyhangúlag megszavazta azt 
a pályázati anyagot, amelyet a MTT a 
„Kreativitás és Innováció Európai Éve 
2009” Tempus Közalapítvány felhívá-
sára nyújtottunk be.  Ez a pályázat anya-
gi támogatással nem jár, de a kiválasz-
tott pályázati anyagok bekerülnek az 
Év hivatalos magyarországi program-
jába. Sikeres  pályázat esetén ez nagy 
lehetőségeket kínál a Társaság mun-
kájának az eddiginél is szélesebb körű 

megismertetésére. A pályázati anyagot 
Sarka Ferenc alelnök állította össze – a 
jubileumi programjainkat a középpont-
ba állítva. Fontos állásfoglalás  szüle-
tett meg a Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács november végi ülésén. Gyakran 
jelent problémát a hétköznapi pedagó-
giai gyakorlatban, hogy hozzá nem ér-
tők szegregációnak pecsételik meg a te-
hetséggondozás különféle differenciált 
fejlesztési formáit is, s ez gyakran aka-
dályozza az érdemi fejlesztő munkát. 
E problémakörben a tisztánlátást előse-
gítendő az NTT megtárgyalta és elfo-
gadta a „Mi a különbség a tehetséggon-
dozás és a szegregáció között?” című 
állásfoglalását. Ez részletesen olvasható 
a NTT honlapján (www. tehetsegpont.
hu), most csak a záró megállapításokat 
idézzük. 

„A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
támogat és véd minden olyan gyakor-
latot, amely megfelel a komplex tehet-
séggondozás szakmai alapokon álló 
feltételeinek. E támogatás és védelem 
kiterjed annak a módszertani elemnek 
a támogatására és védelmére is, amely a 
tehetséggondozásban részt vevők elkü-
lönítését jelenti, feltéve ha ez az elkülö-
nítés átmeneti, befogadó és nyitott. 

Ugyanakkor a Nemzeti Tehetségse-
gítő Tanács elítél minden olyan törek-
vést, amely saját magát tehetséggon-
dozónak kiáltja ki ugyan, de szakmai 
alapok nélkül építkezik, híján van a 
komplex egyéniségfejlesztés fentiekben 
részletezett tartalmainak, és tehetség-
gondozó megjelölését a fi atalok vala-
mely egysíkú módon defi niált csoport-
jának, illetve csoportjainak egy előnyös 
helyzetből való egyoldalú és végleges 
kirekesztésére használja fel.” 

Ez a korszerű pedagógiai és pszicho-
lógiai alapokon nyugvó szakmai  állás-
foglalás minden bizonnyal elősegíti a 
tisztánlátást ebben a bonyolult kérdés-
körben.

Debrecen, 2009. február 14.                                               
Dr. Balogh László

elnök
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Gyorsítás
Dr. Tóth László

Gyorsításnak 
nevezünk min-
den olyan eljá-
rást, amelyek-
nek a révén egy 
diák a szokásos-
nál gyorsabban 

haladhat előre a tanulmányaiban. 
Tüstént látni fogjuk, hogy az isko-
lákban a tanulmányok gyorsításá-
ra többféle módon is sor kerülhet 
– legalábbis azoknál a diákoknál, 
akik kiváló általános intellektuális 
képességűeknek bizonyulnak, il-
letve egy vagy több tantárgy iránt 
kiemelkedő fogékonyságot tanúsí-
tanak. Előtte azonban felhívjuk az 
olvasó fi gyelmét, hogy a követke-
zőkben leírtak teljes spektruma az 
amerikai oktatásra érvényes, ahol 
bátrabban mernek élni a gyorsítás 
lehetőségeivel, mint hazánkban.

A kiváló általános intellektuá-
lis képességgel rendelkező diákok 
számára három alternatíva létezik: 
a teleszkopizálás, az osztályugrás 
és az oktatási intézményekbe va-
ló korai felvétel. A teleszkopizálás 
három tanítási évnek a két év alatt, 
vagy négy tanítási évnek a három 
év alatt történő elvégzését jelenti. 
Azok, akik osztályt ugranak, egy 
év alatt két évet lépnek előre, az át-
ugrott évről kreditet kapnak, az in-
tézményes oktatásuk pedig néhány 
évvel a szokásosnál hamarabb fe-
jeződik be. Korai felvételről akkor 
beszélünk, ha az óvodába vagy 
az első osztályba lépést az általá-
ban elfogadotthoz képest egy év-
vel korábban engedélyezik. Ezek a 
gyermekek a korai felvételt az IQ 
vagy a különféle képességvizsgá-
latokban elért pontjaik alapján ér-
demelhetik ki.

Az egy vagy több tantárgy iránt 
kiemelkedő fogékonyságot tanú-
sító diákok előtt hatféle lehetőség 

van: egyidejű felvételizés, levelező 
kurzusok, speciális iskolák vagy 
osztályok, önálló tanulás, konzul-
tációk és végül a vizsgák. Egyide-
jű felvételizésről akkor beszélünk, 
amikor az ebben együttműködő 
középiskolák és egyetemek lehe-
tővé teszik a diákok számára, hogy 
egyszerre felvételizzenek a közép-
iskolába is és az egyetem főiskolai 
karára is. Ezek a diákok a főisko-
lai kurzusok eredményes elvégzé-
séért annak rendje s módja szerint 
kreditet kapnak, akár úgy, hogy 
adott kurzusokra ők járnak át a fő-
iskolára, akár úgy, hogy az oktató 
jár át hozzájuk a középiskolába.

Másfajta gyorsítási lehetősé-
get kínálnak a levelező kurzusok. 
Az ebben együttműködő egye-
temek főiskolai karára felvételt 
nyert középiskolai diákok postán 
kapják a feladataikat, és ha vala-
mennyi követelménynek eleget 
tesznek, akkor ugyanannál az ok-
tatónál vizsgáznak, aki a feladatai-
kat megtervezte.

Egy megint másfajta gyorsítási 
módszert biztosítanak azok a speci-
ális iskolák és osztályok, amelyek-
ben lehetővé teszik a diákoknak, 
hogy külön a részükre összeállított 
tanterv alapján a szokásosnál több 
tanegységet végezzenek el, és 
a vizsgakövetelményeknek eleget 
téve az egy év alatt általában meg-
szerezhetőnél több kreditet gyűjt-
senek. Ezek közül legismertebb 
a Julian Stanley által létrehozott 
A matematikából korán érő fi ata-
lok kutatása nevű program (Study 
of Mathematically Precocious 
Youth, SMPY), amely a Johns 
Hopkins Egyetem égisze alatt mű-
ködik. Ebben a programban azok 
a tanulók vehetnek részt, akik a 
SAT (Scholastic Aptitude Test) 
matematikai részében (SAT–M) 

legalább 700 pontot érnek el. Ők 
a program keretében arra kapnak 
lehetőséget, hogy a nyári időszak-
ban főiskolai szintű foglalkozáso-
kon tanulják a matematikát, vagy 
a tanév folyamán levelező úton 
teljesítsék a főiskolai szintű kur-
zusokat. A Johns Hopkins Egye-
tem által indított program ma már 
a matematika mellett más tár-
gyakra és a jó verbális képessé-
gű diákokra is kiterjed. Két továb-
bi ugyanilyen program közül az 
egyik a Midwest Tehetségkutatási 
Program (Midwest Talent Search 
Program), mely Illinois államban, 
a Northwestern Egyetemen, a má-
sik a Tehetségazonosítási Prog-
ram (Talent Identifi cation Prog-
ram), mely Észak-Karolinában, a 
Duke Egyetemen működik. A te-
hetséges diákok az adott főiskolai 
kurzus tantervi anyagát önállóan is 
átvehetik, vagy a kurzus követel-
ményeit konzulens oktatók segít-
ségével is teljesíthetik.

Végezetül még egy gyorsítási 
lehetőség áll rendelkezésre azok 
számára, akik előrébb kívánnak 
jutni egykorú társaiknál: a vizsgák 
útján történő kreditszerzés. Ennek 
háromféle módja van: (1) a közép-
iskolai léptetés, melynek lénye-
ge, hogy a középiskolák a maguk 
szervezte vizsgák révén biztosí-
tanak lehetőséget az egyes osztá-
lyok eredményes elvégzését iga-
zoló kreditek megszerzésére és 
a következő osztályba lépésre, (2) 
a Léptetési Program (Advanced 
Placement Program), melynek 
a vizsgáztatási rendszere a fő-
iskolai kurzusokra való besoro-
lást célozza, és (3) a Főiskolai 
Szintű Vizsgaprogram (College 
Level Examination Program), mely 
15-féle területen teszi lehetővé a 
diákoknak azt, hogy az egyetemi 
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vizsgaközpontokban letett vizsgák 
révén kreditet szerezzenek. 

A 20. század elején a tehetsé-
ges tanulókhoz való alkalmazko-
dás leggyakoribb módja az volt, 
hogy a gyors előrehaladást az elő-
írt tanterven keresztül tették lehe-
tővé. Az ilyen irányú törekvések 
legtöbbjét azonban megtorpanásra 
késztette az általánosan elterjedt 
nézet, hogy a gyorsítás károsan 
hat a gyermek társas fejlődésére. 
Az ellenzők legtöbbször Sidis pél-
dájára hivatkoztak.

William James Sidis a 20. szá-
zad elejének híres csodagyereke 
volt, akinek rendkívüli képessége-
ire az apja korán felfi gyelt, és vi-
lágszenzációt akart csinálni a fi -
ából. Hat éves korában angolul, 
oroszul, franciául, németül és hé-
berül olvasott, röviddel ezután pe-
dig latinul és görögül is megtanult. 
Nyolc éves korában úgy felelt meg 
a Massachusettsi Műszaki Egye-
tem felvételi vizsgáján, hogy a tízes 
alapú logaritmustábla helyett új, 
tizenkettes alapú logaritmustáblát 
dolgozott ki. De apjának a Harvard 
Egyetem jobban tetszett, így ide ke-
rült. Sidis sokféle területen folyta-
tott egyetemi tanulmányokat, egy 
évig még jogot is tanult. Doktori fo-

kozatot azonban sohasem szerzett. 
Miután oktatóként egy sikerte-
len évet zárt a Rice Egyetemen, 
20 éves korában megvetően há-
tat fordított az egyetemi körök-
nek. Búskomorrá vált, és mint-
egy kivonult a társadalomból. 
A magányos ember életét válasz-
totta, és alacsony szintű irodai 
munkát végzett egészen a halálá-
ig. 1944-ben baleset következtében 
hunyt el 46 éves korában.

Az utókor azonban kiderítet-
te, hogy Sidis tragédiája, érzelmi 
megnyomorodása nem a tanulmá-
nyok gyorsításának következmé-
nye. Mindez a basáskodó, zsarnoki, 
ugyanakkor hallatlanul ambició-
zus, de érzelmileg sivár apjának 
köszönhető, aki szeretetet nem 
nyújtott, csak – az eszközökben 
nem válogatva – követelt. Bár a 
gyorsítás ellenzői előszeretettel hi-
vatkoznak Sidis esetére, Sidis tör-
ténete aligha szól mellettük. Annál 
több van azokból a gyorsítási ese-
tekből, amelyek sikerességükkel a 
gyorsítási programok létjogosult-
ságát húzzák alá. Ennek ellené-
re a Sidis-tévhit olyan erősnek bi-
zonyult, hogy a tehetségfejlesztést 
szűkebb keretek közé szorította, 

a kutatókat pedig arra ösztönöz-
te, hogy alaposan vizsgálják meg 
a gyorsítás hatását.

A kutatások egyértelműen bebi-
zonyították, hogy a gyorsítás elő-
nyös a tehetséges diákok tanul-
mányi haladására. Arra azonban 
nincs világos válasz, hogy a gyor-
sítás milyen hatásokat gyakorol a 
szociális és emocionális fejlődés-
re. Egyes tanulmányok kismértékű 
pozitív, mások kismértékű negatív 
hatásokról számolnak be.

Úgy tűnik, reális a veszélye an-
nak, hogy a gyorsítással magasabb 
évfolyamra került tehetséges diá-
kok alkalmazkodási problémáknak 
néznek elébe a náluk idősebbek 
körében, mivel a gyors intellek-
tuális fejlődésükkel nem tart lé-
pést a szociális és emocionális fej-
lődésük. Ezért ma a szakemberek 
többsége azt a nézetet vallja, hogy 
a gyorsítással óvatosan kell bánni, 
és csak akkor szabad alkalmazni, 
ha a gyermek fi zikailag, emocio-
nálisan és szociálisan elég érett ar-
ra, hogy nála idősebbek között le-
gyen.
A szerző a Debreceni Egyetem 
Pedagógiai-Pszichológiai Tanszé-
kének vezetője.

Művészeti tehetséggondozás Sajószentpéteren
Alvári Dóra

Sajószentpéteren 1994-ben indult 
el az alapfokú művészeti iskolai 
képzés a Kossuth Lajos Általános 
Iskola és a kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Művészeti Iskola együtt-
működésével. Először csak egyet-
len művészeti ág, a képzőművészet 
indult el, a későbbiekben bővült a 
tánc és a hangszeres zenei képzés-
sel. A nagy érdeklődést jellemzi, 
hogy minden harmadik, negyedik 

gyerek tanulója a művészeti tago-
zatnak is.

Az utóbbi évek általános isko-
lai tantervi változásai hátrányo-
san érintették a művészeti művelt-
ségterületet. Egyértelmű veszteség 
érte mind a zenei, mind a vizuális 
nevelést. Az óraszámok minimális-
ra csökkenése csaknem lehetetlen-
né teszi az itt folyó érdemi munkát. 
A szülők, a gyerekek és a tanárok 

ugyanakkor érzik, tudják a mű-
vészeti tantárgyak jelentőségét, a 
személyiségformálásban betöltött 
szerepét. Napjainkban a vizualitás 
terjedésével, a vizuális információ-
dömping megjelenésével egyre na-
gyobb jelentőségű ennek a „nyelv-
nek” a megfelelő szintű birtoklása. 

Az új kommunikációs eszközök 
értő alkalmazása egyre nagyobb 
súlyú a felnövekvő generáció szá-
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mára. Jelenleg csak a művészeti is-
kolák képesek igazán eredménye-
sen megfelelni az új elvárásoknak. 
Az egyre nehezebb szociális kö-
rülmények ellenére sem csökken 
az érdeklődők, a művészeti kép-
zésben résztvevők aránya az isko-
lában. A képzőművészeti ág olyan 
jól felszerelt grafi kai műhelyt épí-
tett ki, ahol mind az egyedi, mind 
a sokszorosító grafi kához megfe-
lelő eszközök állnak a gyerekek 
rendelkezésére. 

Az iskola folyosóján kialakított 
kisgaléria lehetőséget teremt a ta-
nulók munkáinak rendszeres be-
mutatására, de sokat segít a kortárs 
képzőművészet, a városhoz kötő-
dő alkotók tevékenységének meg-
ismerésében, a bemutatkozások 
al kalmával szervezett pódiumbe-
szélgetések során a művészekkel 
való személyes találkozásoknak 
is helyt ad. Kiállított a galériában 
Seres János festőművész, főiskolai 
tanár, Mezei István grafi kusmű-

vész, Feledy Gyula Kossuth-díjas 
grafi kusművész is.

A képzőművészeti tanszak szá-
mos, a vizuális kultúrát érintő fel-
adatot lát el:
•  Lehetőséget teremt az elmélyült, 

igényes szakmai munkára, a bo-
nyolult technikai eljárások, anya-
gok, eszközök megismerésére, 
igazi műhelymunka kialakítá-
sára. A tehetséggondozás csak 
ilyen keretek között valósítható 
meg. 

•  Ez a képzési forma a legalkalma-
sabb a sikeres továbbtanulás elő-
készítésére. Az eltelt időszakban 
számos diák felvételizett sikere-
sen művészeti szakközépiskolá-
ba a képzőművészeti tanszakon 
tanulók köréből.

•  Diákjaink bekapcsolódnak a be-
fogadó iskola kulturális életébe; 
rendszeresen készítenek állandó 
dekorációt, színpadi díszleteket, 
terveznek kiadványokat (naptár, 
meghívó).

•  Szép eredményeket érnek el év-
ről évre a különböző rajzverse-
nyeken és pályázatokon.

•  A tanszak diákjai szívesen pró-
bálják ki magukat rokon vizuá-
lis műfajokban is. Többen tagjai 
a megyei tehetséggondozó fotó-
körnek is.

•  Bekapcsolódtunk a miskolci Ga-
léria tehetséggondozó, tehetség-
követő szakmai programjába.
Eredményeinkből: Végzett di-

ákjaink közül jelenleg hárman ta-
nulnak művészeti szakközépisko-
lában. 

Ketten felsőfokú művészeti 
kép  zésre járnak. Közülük Szaba-
dos Rita az Iparművészeti Egye-
tem hallgatója, jelenleg barcelonai 
ösztöndíjas. Diákjaink a külön-
böző versenyeken számos díjat 
kaptak. 

A szerző művész-tanár, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye rajz szak-
tanácsadója.

A legemberibb zseni
Kilencven évvel ezelőtt, 1919-ben, 
két hónappal 41. évének betölté-
sét követően hunyt el Ady Endre, 
a magyar költészet megújítója, a 
kiváló újságíró és novellista. Kor-
társai segítségével emlékezünk a 
poétazsenire. 

Lukács Hugó (1874–1939), Ady 
kezelőorvosa: „Ady arcának lebi-
lincselő szépségét nagyban fokoz-
ták különös szemei. Elődombo-
rodó szemgolyókon, tágult fekete 
pupillák körül sötétbarna íriszek. 
Szemei feltűnő mozgékonyak, 
nyugtalanok. Rövidlátó volt, ez 
okozta a szemek előreugrását és 
nem valamely idegbaj. Teste is 
arányos volt, és bár soha sportot 
nem űzött, atlétaszerűen karcsú és 
izmos... Ady nagy lelki tulajdon-

ságai között nekem legjobban im-
ponált okossága. Megértő és érté-
kelő, biztos ítéletű okossága. Jós 
volt, nemcsak szálló lelkének ér-
zékenysége, de világosan látó és 
meglátó okossága folytán is.”

Révész Béla (1876 –1944) író, lap-
szerkesztő: „Rám libben a »Há rom 
Holló korcsmagőze« és a függö-
nyös szaletliben ő emeli rám söré-
nyes szép fejét... És én megindultan 
érzem, hogy szép volt az életem, 
mert a sejtekkel labdázó Ismeret-
lenség Ady mellé ejtett, ő mellé 
rendelt.”

Schöpfl in Aladár (1872–1950) író, 
irodalomtörténész: „Akárhol volt, 
akármilyen társaságban, mindig ő 
volt a középpont, ő körülötte, s az 

ő kedve szerint forgott minden… 
olyan szuggesztió áradt belőle, 
amelynek meg kellett, hogy hó-
doljon mindenki. …Ezért voltak 
már fi atal korában föltétlen bámu-
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lói, akik tűzbe mentek volna érte...
Nőkre rendkívüli mértékben hatott 
ez a presztízs – ő ugyan soha nem 
járt a nők után, mindig azok jöt-
tek utána, voltak idők, amikor nem 
győzött védekezni ellenük... Intel-
ligenciája példátlanul fogékony és 
hajlékony volt, mindennek azon-
nal meg tudta ragadni a lényegét, 
amihez másnak hosszas tanul-
mány kellett, azt ő könnyen, úgy-
szólván magától felfogta. Senkitől 
sem hallottam helyesebb ítélete-
ket emberekről és dolgokról, mint 
őtőle... magyarnak érezte magát, 
tisztábbnak és igazabbnak bárki 
másnál... elragadóan kedves volt 
a társasága... fi gyelmesebb, gon-
dosabb és kedvesebb házigazda 
nem volt a világon, mint ő... Egy-
szerű emberekkel mindig szíves 
és jó volt, ahol megfordult, szállo-
dákban, szanatóriumokban a sze-
mélyzet tűzbe ment volna érte... 
szívesen el is beszélgetett velük, 
viszonya velük mindig személyes 
jellegű volt... ha még annyira is 
gyűlölt valakit, a tehetségét soha-
sem vonta kétségbe, föltéve, hogy 
valóban tehetség volt. A tehetsé-
get mindig felismerte és elismer-
te… a tehetséget tartotta a legna-
gyobb dolognak a világon... Nem 
csak a legnagyobb volt köztünk, 
hanem a legboldogtalanabb is. Te-
hetsége Nessus-ing volt, amely el-
égette életét.”

Móricz Zsigmond (1879 –1942 
író: „A legemberibb ember volt, 
s a legembertelenebb életet élte...
Ha egy szállodába beköltözött, 
huszonnégy óra múlva a portás, és 
a liftes, a pincér és a szobalány 
és a gazdaasszony és a tulajdonos 
mind az ő királyi udvara lett, cse-
lédje, lakája, hódolója, imádója.” 

Nagy Endre (1877–1938) író, kon-
feranszié: „Én pedig majdnem tes-
ti szerelemmel voltam iránta, sze-
rettem húszéves izgékonyságát, 

cigány arcát, fekete szemét, a ma-
gam húszéves ifjúságát...” 

Kabos Ede (1864–1923) író, lap-
szerkesztő: „A Három Holló volt 
az éjjeli tanyája: ott külön fülké-
je, külön trónusa, külön kiszolgá-
lója, külön étele, itala volt. Ady 
volt ott a nevezetesség, a cégér, 
a méz, amire a darazsak szálltak. 
A szállodában, ahol lakott, senki-
re se vigyáztak úgy, mint reá. Ké-
sőbb, az egyik szálloda tulajdo-
nosnőjének a fi a valahogy titkárul 
szegődött melléje és nem hagyta el 
haláláig. A bérkocsis, akinek konf-
lisába néha beült, a hordár, aki le-
veleit vitte: mind érezte valahogy, 
hogy halhatatlanságnak eljegyzett 
zsenit szolgál. Mindenki szerette, 
akire szüksége volt.”

Kosztolányi Dezső (1885–1936) 
költő, író: „Megjelenésében van 
valami varázsos és rábeszélő... 
Szenvedélyek áradnak belőle, me-
lyek rokonszenvessé teszik min-
denki szemében... Perzselő meleg-
séget tudott árasztani magából...
Kéziratait (melyeket mindig vé-
kony, fi nom selyempapírra, ce-
ruzával írt) s autogramjait királyi 
mozdulattal osztogatta rajongói-
nak.” 

Luby Margit leányiskolai igazga-
tó: „Jött Ady... S nekem az az os-
toba érzésem támadt, hogy itt nem 
is valami emberi lény közeledik, 
hanem valami – valami, ami ennél 
több vagy legalábbis más. Ami fé-
lelmetes és meghökkentő. Egy tál-
tos, egy faun, valami, ami nincs 
rendjén, hogy e világról való legyen 
Hova kell sorozni ezt az embert? 
S a következő percben már mint 
régi jó barátok fogtunk kezet.”

Krúdy Gyula (1878–1933) író: 
„Személyes érintkezésben és józan 
állapotában csaknem annyi megej-
tő és megértő kedvesség volt ben-

ne, mint Bródy Sándorban. Vég-
telen gyöngéd és megértő tudott 
lenni és majdnem olyan lágy, mint 
egy nő... Szent ember.”

Paál Anna tanítóképző-intézeti 
igaz gató: „Szerette a csínt, és szé-
pen, mutatósan öltözködött. Kedves 
volt, melegszívű, drága, okos és ta-
pintatos.”

Elek Artúr (1876–1944) író, mű-
kritikus, műfordító: „Megismer-
ked tem meleg kedélyével és lényé-
nek szeretetreméltóságával. Derűs 
volt, jókedvű, gyakran tréfás.”

Bíró Lajos (1880–1949) író, lap-
szerkesztő: „Szeretetre méltó társ 
volt. Gyengéd, türelmes, hig-
gadt. Soha bántó vagy tapintat-
lan szót nem hallottam tőle sem a 
szerkesztőségben, sem közös la-
kásunkban, sem a hosszú éjsza-
kákon, amikor pedig bort ivott. 
A bortól néha felhevült, néha halkan 
duhaj lett, legtöbbször csak boldo-
gan derült. Zsenijéről királyian bi-
zonyos volt már huszonhárom éves 
korában. Úgy érzem, valóban azért 
kellene e sötét napjainak és éjszaká-
inak történetét eset ről esetre megír-
ni, hogy ez a hitvány világ okuljon 
belőle és ezentúl tegye meg a köte-
lességét, ha még egyszer egy ilyen 
ragyogó géniusz téved beléje.”

Juhász Gyula (1883–1937) költő: 
„Mit adjunk, éneket, virágot, / Ba-
bért, méltót dicséretedre? / Elmúl-
nak országok, világok, / S te élsz, 
te győztél, Ady Endre!”

Diósiné Brüll Adél szolgálója: 
„Nagyon szép ember volt az Ady 
nagyságos úr. És igazán fi nom em-
ber volt. Nekem mindig azt mond-
ta, hogy olvassam a Bibliát, mert 
az a legigazabb könyv. Nem volt 
büszke, szóba állt a legegyszerűbb 
emberrel is.”

(dia)
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Nemzeti örökségünk: a Magyar-vándor
Dr. Magyar Zoltán páratlan sikereket ért el két-
három évtizede a sportban. A Ferencváros legen-
dás tornásza és örökös bajnoka kétszeres olimpiai, 
háromszoros világ- és Európa-, harmincötszörös 
magyar bajnokként fejezte be sportpályafutását. 
A lólengésben ő mutatta be először a világon a Ma-
gyar-vándornak elkeresztelt látványos produkciót. 
A világhírű olimpikon nemrég töltötte be 55. életévét. 

A magyar tornasport mindmáig legnagyobb egyénisége sokáig állator-
vosként dolgozott Budapesten, jelenleg pedig a Nemzeti Tornaszövet-
ség alelnöke.

– Mikor és hogyan került a torna 
körébe?

– A Ferencvárosban születtem, 
ott jártam általános iskolába is. 
Harmat József volt akkor a Fradi 
vezetőedzője, aki megpróbált min-
den arra alkalmas gyereket a tor-
na felé terelgetni. Így kerültem a 
Fradihoz, ahol Vígh László lett az 
edzőm, akivel élsportoló pályafu-
tásom utolsó napjáig együtt dol-
goztam. 

– Hogyan, milyen körülmények 
között folyt akkoriban az élsporto-
lóvá történő nevelés?

– Akkor még a poroszos, szigo-
rú, kemény nevelési módszert al-
kalmazta a legtöbb edző, úgy vél-
ték, azzal lehet igazi eredményt 
elérni. Mára szerencsére változott 
a szemlélet, rájöttek, hogy az a jó 
edző, aki lelki kapcsolatot tud ki-
alakítani a gyerekekkel. Nagyon 
komoly munka folyt az edzéseken, 
naponta kétszer, hajnalban és esté-
be nyúlóan edzettünk, és még az is-
kolában is jól kellett teljesítenünk. 

Kívülálló ember el sem tudja 
képzelni, mennyit kell dolgozni 
egy élsportolónak. A mi időnkben 
a tornaszerek is sokkal durvábbak, 
kezdetlegesebbek voltak, mára 
ezeken is sokat fejlesztettek, sok-
kal biztonságosabbak, praktiku-
sabbak.    

– Mikor kezdődött élsportolói 
pályafutása, és meddig tartott?

– Már 1972-ben ott voltam 
az olimpián, de akkor nem sike-
rült a dobogó csúcsára felállnom. 
A következő évben Európa-baj-
nok, 1974-ben pedig már világbaj-
nok lettem. Az 1976-os montrea-
li és az 1980-as moszkvai olimpiát 
nyertem meg. A csúcson hagytam 
abba, mert belefáradtam, már na-
gyon nehéz volt megfelelnem az 
óriási elvárásnak. Nagyon rögös 
úton jutottam el a csúcsig.

– A Magyar-vándorral az egész 
világot elkápráztatta. 

– Az ma már nem számít ko-
moly elemnek. Az akkoriban hasz-
nált lólengés anyagának 60%-át 
az edzőm dolgozta ki, és ezekből 
hármat – a magyar orsót és a szök-
kenő-vándort is – rólam nevezett 
el. Azóta rengeteg új elemet talál-
tak már ki, folyamatosan újulnak 
a gyakorlatok. 

– Amikor 1980-ban befejezte az 
élsportot, hogyan alakult az élete?

– Addigra elvégeztem a Test-
nevelő Főiskola szakedzői szakát, 
és úgy nézett ki, hogy edző leszek, 
de 24 évesen mégis másik nagy ál-
mom megvalósítása mellett dön-
töttem, és beiratkoztam az Állat-
orvosi Egyetemre. 

Egészen 2008 januárjáig állator-
vosként tevékenykedtem, de akkor 
ismét úgy éreztem, hogy talán a ma-
gyar tornasportnak nagyobb szük-
sége van rám. Felajánlottam a se-

gítségemet, és rögtön ki is neveztek 
a Nemzeti Tornaszövetség alel-
nökének. Ez számomra a nagy 
visszatérés, amely örömet, de egy-
ben kihívást is jelent.

– Miért döntött úgy, hogy visz-
szatér a tornasport világába?  

– Világviszonylatban népszerű 
sport a torna, de nálunk mélypon-
ton van az utóbbi pár évben. Kint 
voltam a pekingi olimpián, és lát-
tam, hogy a tornaversenyeknek 
volt a legtöbb nézője. A tornasport 
nagyon látványos és népszerű, hi-
szen az egyik legrégebbi, több mint 
száz éves sportág, és napjainkban 
több mint 200 tagországa van a vi-
lág tornászszövetségének. El kell 
érnünk, hogy ismét sikersportág le-
gyen Magyarországon is. Új felfo-
gással kell megközelíteni a helyze-
tet. Be kell látni, hogy az államra 
hosszútávon egyre kevésbé számít-
hatunk, szponzorok szerzéséhez 
sem elegendőek már a személyes 
kapcsolatok, tehát  egyetlen kitöré-
si pontunk van, ez pedig a közön-
ség megnyerése. 

Rengeteg ötlettel, elképzelés sel, 
PR-tevékenységgel szeretnénk el-
érni, hogy teltházas versenyeink le-
gyenek. Ha van közönségünk, akkor 
van sajtónk, ha van sajtónk, akkor 
jönnek a tv-közvetítések, és ha van 
tv-közvetítés, akkor jönnek a szpon-
zorok. Ez másképp nem megy. Lát-
ványossá, jól közvetíthetővé, szin-
te show-szerűvé kell fejlesztenünk 
tornaversenyeinket, és akkor lesz-
nek nézőink is. A sport mára már 
ugyanolyan szórakoztató iparág-
gá nőtte ki magát, mint bármi más. 
Az első sikeres lépéseket már meg-
tettük ezen a nehéz úton, ugyanis 
egy sikeres világkupát szerveztünk 
Szombathelyen. Mindkét napon 
1800 nézője volt versenyünknek, 
és a világ minden pontjáról jöttek 
versenyzők. 
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A Curie Alapítvány felhívásai

A Curie Alapítvány a 2008/2009-es tanévben 20. alkalommal megrendezésre kerülő Curie kémia emlékverseny 
tiszteletére konferenciát szervez, amelyre meghívja az 1999/2000-es tanév előtti években országos döntőn részt 
vevő tanulókat és tanáraikat. Azokat a fi atalokat, akik a fenti időpontban vettek részt országos döntőn, felké-
ri előadás megtartására, melynek címe: „A Curie kémia emlékversenyen elért sikerem hatása a pályaválasztá-
somra, életutamra”, vagy „Munkám a hobbim”. Az előadás keretében mutassák be, hogy a jelenlegi munkahe-
lyükön milyen alkotó munkát végeznek. A kiselőadás tervezetét kérjük beküldeni pályamunkaként 
az Alapítvány központjába (5000 Szolnok, Szél u. 4.). A beküldött pályamunkák alapján kérjük fel az előadó-
kat, s a legjobb pályamunkákat díjazzuk. A meghívott előadóknak a vendéglátást, a szállást térítésmentesen biz-
tosítjuk. 
A dolgozatok beküldési határideje: 2009. március 30. A konferenciára résztvevőként minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. Jelentkezési határidő: 2009. április 20.
 

Rajzpályázat

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi, valamint művészeti szekciója és a Curie 
Alapítvány rajzpályázatot hirdet. Téma: 1.) Kémiai reakciók vagy fogalmak a rajz eszközeivel. 2.) Madam 
Curie élete és munkássága. 3.) Kémia a mindennapokban
Mérete: max. A3-as, paszpartozva. Nevezési díj: 500 Ft/rajz
Határidő: 2009. március 30. Értékelés témánként 2 kategóriában: általános iskola és középiskola.

Kedves Pedagógus Kolléga!

A 20. évforduló alkalmából a Curie Alapítvány „Tehetséges Gyermekekért” elnevezésű díjat  alapít. 
A díjat pályázat útján lehet elnyerni. Elsősorban olyan pedagógusok pályázatát várjuk, akik pályafutásuk 
során kiemelt fi gyelmet fordítottak arra, hogy felkeltsék tehetségesnek vélt tanítványaik érdeklődését a kémiai 
ismeretek, valamint a környezetvédelem fontossága iránt, és fontosnak tartják a matematikai képességek fej-
lesztését is. A pályázatban fel kell tüntetni a különböző, matematika – kémia – környezetvédelmi tanulmányi 
versenyeken elért eredményeket az alábbiak szerint: tanév, verseny megnevezése, tanuló neve, elért eredménye. 
A pályázat beküldési határideje: 2009. április 20. A díjak odaítélésénél előnyben részesítjük azokat a pedagó-
gusokat, akik Curie versenyekre készítették fel tanítványaikat, s azok ott kiemelkedő eredményeket értek el. 
Évente 2 díjat adunk ki. A díjak átadására 2009. május 16-án, a 20. Curie Kémia Emlékverseny országos dön-
tőjén kerül sor. Dr. Török Istvánné
 kuratóriumi elnök

– Az élsport újraélesztésének el-
engedhetetlen feltétele a megfelelő 
utánpótlás, ugyanakkor sok szak-
osztály megszűnt az utóbbi időben. 

– A torna népszerű a szülők kö-
rében, nagyon sokan viszik már 
4-5 éves gyermeküket tornáz-
ni. Hat évesen viszont nagy dön-
tést kell meghozni a szülőknek. 
Ha élsportolót szeretnének nevel-
ni gyermekükből, akkor sportis-
kolába kell íratniuk, és vállalniuk 
kell az ezzel járó összes következ-

ményt. Kevés iskolában van ma 
már olyan testnevelő, aki vállalja, 
hogy diáksport szinten foglalkoz-
zon a gyerekekkel, és felkészítse 
őket a diákolimpiákra. Pedig di-
áksportban nagy jelentősége van 
a tornának is. Ezek a gyerekek ösz-
szetartanak, nincs köztük elhízott, 
görbe hátú, itt tartás van, itt fegye-
lem van, és ezek olyan alapdol-
gok, melyekre egész életük folya-
mán szükségük lesz.     
 Józsa Sára

Magyar Zoltán, a tornasport nagy 
bajnoka kedvenc szerén, amit olyan 

népszerűvé tett a világon
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Zenei tehetséggondozó program 
Bodnár Gábor

Az ELTE Bölcsészettudományi 
Karának Zenei Tanszéke 1984-től 
képez iskolai ének-zene tanárokat, 
e tanévtől már a Bachelor-Master 
rendszerben. Mivel a tanszék az 
ország legnépesebb régiójában 
egyedül végzi a leendő zenei szak-
emberek és ének-zene pedagógu-
sok oktatását, testületünk kiemelt 
feladatként tartja számon a tehet-
séges hallgatók speciális képzését 
– nem utolsósorban azért, hogy a 
BA- és MA-diplomával rendel-
kező fi atalok a gondjaikra bízott 
gyerekek hasonló adottságait is fel 
tudják majd ismerni. A „tehetség-
gondozó-gondozás” alapvető fel-
tételei adottak: a Zenei Tanszék 
oktatói a tananyag elsajátíttatásá-
hoz szükséges tudásnál jelentősen 
több szakmai ismerettel, rutinnal 
rendelkeznek, így tapasztalataikat 
a művészeti-tudományos munka 
mellett a tehetséges hallgatók ok-
tatásában is hasznosíthatják. 

Az ének-zene alapszakon (BA) 
a tehetséggondozás voltaképpen 
egy szükségszerűen kialakult kép-
zési szelekció legfelső szintjét je-
lenti. Az alap- és középfokú ének-
zene oktatás általános minősége 
az óraszámok és a tárgy presztí-
zsének csökkenése miatt erősen 
visszaesett, így a zenei szakokra 
felvételizők többsége a korábban 
megszokottnál kisebb szakmai tu-
dással érkezik a felsőoktatási intéz-
ményekbe. Ehhez alkalmazkodva 
szükségessé vált a főbb elméleti, 
készségfejlesztő és interpretációs 
tárgyak felzárkóztató képzésének 
erősítése – az úgynevezett „minor” 
szakirányra jelentkező, más tan-
székekről jött hallgatók esetében 
erre még jelentősebb igény mu-
tatkozott –, ugyanakkor a maga-
sabban kvalifi káltak részére emelt 
szintű oktatást is lehetővé kellett 

tenni. A tanterv szerinti haladást 
kiegészítő két speciális program 
beindításával a BA-képzés három 
„belső lépcsőre” tagozódott, me-
lyek között természetesen biztosí-
tottuk az átjárás lehetőségét. 

A Bachelor-Master tehetség-
gondozó projektet, a zenei képzés 
specifi kussága okán, gyakorlati és 
elméleti területre osztottuk (bár ez 
a megnevezés sem lehet teljesen 
pontos, hiszen a szolfézs-készség-
fejlesztés és a zeneelmélet tanulá-
sa is gyakorlati feladatokkal jár, 
míg a hangszerjáték, a partitúraol-
vasás, sőt a vezénylés is komoly el-
méleti stúdiumot igényel). A voká-
lis-hangszeres képzésben, ahol az 
oktatás egyéni jellegű, a tehetséges 
és ambiciózus hallgatók külön fog-
lalkozásokon képezhetik magukat 
– az ő képzési tervüket a szakok-
tatók az egyes szemeszterek előtt 
és a szorgalmi időszak végeztével 
szakcsoport-értekezleten egyezte-
tik és értékelik. A legjobb produk-
ciók a félév végi hangversenyen 
kerülnek előadásra, de néhány 
esetben a tanszék tudományos 
konferenciáit záró koncerteken is 
biztosítunk fellépési lehetőséget 
(erre példa a legutóbbi hallgatói 
kamaraének-verseny győzteseinek 
szereplése egy rendezvénysoroza-
tunk ünnepi hangversenyén). A ze-
neelmélet-szolfézs tantárgycsoport 
tehetséggondozást szolgáló foglal-
kozásait az alábbiakban részlete-
sebben bemutatjuk.

A program keretében min-
den évben önálló kurzus indul 
a notációs, illetve elemzőkészség 
fejlesztésére, melyeket fi atal okta-
tóink tartanak a szakcsoportveze-
tő irányításával és felügyeletével. 
A tehetséges hallgatók kiválasztá-
sa az egyes tantárgyakban muta-
tott szóbeli, írásbeli és gyakorlati 

készségeik és képességeik felmé-
rése alapján, valamint az oktatók 
konzultációja, ajánlása nyomán 
történik. A kurzus célja nem újabb 
ismeretek felhalmozása, hanem 
a zeneművek sokoldalú megköze-
lítése – emellett a foglalkozáso-
kon résztvevők alacsony létszáma 
a kötelező csoportos órákhoz ké-
pest jóval bővebb lehetőséget kí-
nál az egyéni képességek szerin-
ti haladásra is. Az órák a szolfézs, 
az összhangzattan-formatan, vala-
mint a zenei analízis ismeretköre-
it bővítik, integrálva az egyéb kö-
telező csoportos (zenetörténet) és 
egyéni órák (zongora és magán-
ének) során elsajátított képessége-
ket és ismereteket. Ezek komplex 
felhasználásával és a tárgyalt ze-
neművek több oldalról (harmóni-
ai, dallami, ritmikai jellemzők, 
szöveg és zene kapcsolata, a for-
maalakítás eszközei, szakasz-ará-
nyok vizsgálata, stílusgyakorlatok 
írása stb.) történő megközelítésével 
a program összetett zenei gondol-
kodásra nevel: elő kívánja segíte-
ni az önálló analízis képességének 
megszerzését, valamint az önfej-
lesztés kialakítását. 

A kurzusnak – speciális jelle-
géből adódóan – nincs kötele zően 
rögzített tanmenete, a vizsgálandó 
művek kiválasztása, feldolgozásuk 
módszerei a hallgatók tudásszint-
jéhez igazodnak. 

A választott zeneművek feldolgo-
zási módjai a következők: egy- vagy 
többszólamú részlet lejegyzése, 
éneklése, zongorázása, memorizá-
lása, transzponálása, harmóniai vá-
zuk zongorázása, a stílus jellemző 
dallamformálási és ritmikai eleme-
inek, fi guráció-tárának felfedezése, 
continuo-játék, és kreativitást fej-
lesztő apróbb „zeneszerzői” felada-
tok (pl. egy periódus összekevert 
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ütemeinek sorrendbe rakása, korá-
lok hiányzó szólamrészleteinek ki-
találása a stílus megismerése és gya-
korlása után). A szemeszterek végén 
a hallgatók előrehaladásukról szó-
beli értékelést kapnak, egyben le-
hetőségük nyílik önálló dolgozat 
formájában bemutatni fejlődésüket. 
A program teljesítéséhez nincs kö-
telező irodalom-, ill. forráslista, a 
feldolgozott zeneművek a hallgatók 
tudásszintje, igénye és az óra tema-
tikus fókusza szerint változnak.

A tehetséggondozás természete-
sen a tanszék korábbi, csaknem ne-
gyedszázados működése során is a 
képzés része volt – enélkül a bolog-
nai rendszerben sem tudtuk volna 
elindítani programunkat. Elemzői 
és előadói téren egyaránt komoly 
egyéni teljesítményre ösztönöztek 
az Országos Tudományos Diák-
köri versenyek, melyeken a Zenei 
Tanszék rendre kiemelkedő ered-
ményeket ért el. Már 1989-ben, öt 

évvel a tanszék megalapítása után 
Pro Scientia aranyéremmel tün-
tették ki egy hallgatónkat, s a ké-
sőbbiekben további öt diák része-
sül, különféle díjakban. 1995-ben 
az Országos Főiskolai Zongora-
versenyen hallgatóink két első he-
lyezést és különdíjat nyertek, majd 
két év múlva, a karvezetők verse-
nyében három első és három kü-
löndíjban részesültek. 2003-ban a 
Zenei Tanszék az Országos Művé-
szeti és Művészettudományi Diák-
köri Konferencia (OMDK) egyik 
alapítója lett, s azóta az OTDT 
szekciójának kétévente megrende-
zett versenyei, hallgatóink egy el-
ső, két második és egy harmadik 
díjat szereztek. 

A Művészeti és Művészettudo-
mányi Szakmai Bizottság egyik 
alelnöki tisztét tanszékünk adja, 
míg az előadóművészi szakág fel-
adatait országos szinten a Zenei 
Tanszék koordinálja – ennek ered-

ményeképpen a 2009-es konferen-
cia rendezvényeinek is mi adha-
tunk helyet. Azok számára, akik 
nem éreznek kedvet vagy erőt is-
mereteik országos szintű publiká-
lására, többféle módon próbálunk 
„helyi” vagy intézményi nyilvá-
nosságot biztosítani: vokális-hang-
szeres szinten minél több szerep-
lésre biztosítunk lehetőséget, az 
elméleti órákon pedig önálló elő-
adások megtartására ösztönözzük 
a hallgatókat. Célunk: megtalálni 
mindegyikük számára azt, amiben 
tehetséges és sikert érhet el – egy-
részt saját képességeinek és tudá-
sának pozitív értékelésére, más-
részt, hogy ezt a különleges érzést 
minél több gyerekkel tudja majd 
megismertetni.

A szerző DLA egyetemi docens, 
az ELTE BTK Zenei Tanszékének 
vezetője.

Konferencia a határon túli magyarokért
A Szülőföld Alap támogatásával a határon túli magyar tehetséggondozó központok hálózatának 

létrehozásáról szóló konferenciát szervezett a debreceni székhelyű Kocka Kör Egyesület.
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Tíz éves évfordulója alkalmából a debreceni Kocka Kör 
Tehetséggondozó Kulturális Egyesület (www.kockakor.
hu) a „HATÁRON TÚLI MAGYAR TEHETSÉGGON-
DOZÓ KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK LEHE-
TŐSÉGEI” elnevezésű konferenciát szervezett, amelyet 
a Szülőföld Alap (www.szulofoldalap.hu) támogatott. 
A rendezvényre Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából, 
Csehországból, Horvátországból, Ausztriából, Szlovéniá-
ból és Szerbiából érkeztek a határon túli magyar szerveze-
tek képviselői. A konferencián a magyarországi tehetség-
gondozás jeles képviselői, többek között prof. Csermely 
Péter (a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke – www.
tehetsegpont.hu), dr. Balogh László (a Magyar Tehet-

séggondozó Társaság elnöke – www.mateh.hu), Rajnai 
Gábor (a LOGOS Alapítvány elnöke) és dr. Mező Fe-
renc (a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egye-
sület elnöke) tartott előadásokat, valamint számos ha-
táron túli magyar szervezet képviselője mutatkozott be. 
A konferencia fő célkitűzése – a nemzetközi együtt-
működés kialakítása a jelenlévő szervezetek között – 
sikeresen megvalósult. A jövőben közösen szervezett 
képzések, továbbképzések, szakkönyvek megjelenteté-
se, közös pályázatok, oktató- és diákcsere lehetőségek, 
nemzetközi kutatásokban való együttműködés valósul 
meg a konferencián részt vevő szervezetek együttmű-
ködésében.
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Baj van az oktatással?

Megvalósítha-
tó-e a „tudásala-
pú tár  sadalom” 
építése a szak-
mán belül és kí-

vül egyre mélyülő elégedetlenség, 
elkeseredettség, az egyre több isko-
lában szerzett kudarcélménnyel élő 
gyermek és pedagógus, az egyre 
alacsonyabb szín vonalú, igénytelen 
kimeneti teljesítmény és tudás mel-
lett? A módosított NAT-ban és a 
közoktatási törvényben részletesen 
olvashatjuk az elvárásokat. A szak-
mai követelmények teljesítése köte-
lező. Él a szülők/tanulók szabad is-
kolaválasztási joga. Minden egyes 
gyermekért felelős az iskola. 

A pedagógus felel minden 
egyes gyermek differenciált fej-
lesztéséért, amit a szülői házzal 
való együttműködéssel, az együtt-
nevelés szellemében kell megva-
lósítania. A szakmai ellenőrzés 
fogalma nincs meghatározva. Jo-
gosak az aggodalmak? Néhány 
be nem vallott, tapasztalt jelenség 
a többségi oktatásban: egyre több 
az iskolát, a tanulást nem szerető, 
fáradt, stresszes gyerek, pedagó-
gus, a képmutató vagy leple zetlenül 
meg nem értő, az elvárásokat, 
a kötelezettségeket a másikra há-
rító szülő-pedagógus kapcsolat. 
A nagyobbak jelentős részére is jel-
lemző a tudás lebecsülése, a tanul-
ni nem tudás, a hiányos alapisme-
retek, az igénytelen munkavégzés. 

Tragikus a másik ember megbe-
csülésének, a kulturált megnyilvá-
nulásoknak, a gondolkodásuk fej-
lődésének, fejlettségének, a pontos 
megfogalmazásoknak, érvelések-
nek a hiánya, aminek következ-
tében egyre nő a vélt vagy valós 
jogok agresszív hangoztatása. Van-
nak, akikre a fentiek nem jellemző-
ek. Özönlenek a reformintézkedé-
sek, amelyek egymásra épülteknek 
látszanak, de társadalmi és szak-
mai előkészítettséggel nem ren-
delkeznek, személyi és tárgyi fel-
tételekkel nincsenek alátámasztva. 
A médiában felröppentetett, ki-
vizsgálatlan, befejezetlen, ijesztő 
események szemléletformáló hatá-
sa egyre károsabb. A hiteltelenné 
vált közoktatás szereplői nem tud-
ják kivédeni a szakmailag káros 
társadalmi nyomást sem.

 Mi lehet a megoldás?  Egyér-
telműen a gyermekközpontú isko-
la. A fejlesztés mellett értékeket 
megőrző, kutatási eredményeken 
és a helyi tapasztalatokon nyug-
vó, kidolgozott oktatási rendszer. 
Hivatástudattal, gyermekszeretet-
tel, megfelelő adottsággal és mű-
veltséggel, korszerű pedagógu-
si szakmai tudással rendelkező és 
azt alkalmazni tudó pedagógusok 
képzése és alkalmazása. A közok-
tatás hitelességének megteremtése 
előfeltétele a már előírt együttne-
velésnek.

Ülésezett 
a Tanító szekció

Az elmúlt év novemberében 
Hajdúszoboszlón, a Bárdos La-
jos Általános Iskolában megtar-
totta első szekcióülését a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság 
újonnan alakult Tanító szekció-
ja, amelynek jelenleg 16 tagja 
van. A napirend első pontja az 
ismerkedés volt. Mindenki el-
mondta eddigi tehetséggondozó 
tevékenységét és azt, hogy mit 
vár a Tanító szekciótól, majd el-
fogadtuk két évre szóló munka-
tervünket. Tartottam egy bemu-
tató IQ klubfoglalkozást a helyi 
iskola 1–4. osztályos tanulóinak 
és egy óvodásnak a részvételé-
vel. Tájékoztatót adtam a klub 
céljáról, feladatáról, anyagáról, 
majd ismertettem a legutóbbi 
választmányi ülésen elhangzot-
takat a tagokkal.

Egyetértettünk abban, hogy 
nagy szükség van a Tanító 
szekció munkájára, együttmű-
ködve az Óvodai szekcióval, s 
hogy 2009 tavaszán ismét talál-
kozunk.

Németné Dávid Irén 
szekcióvezető

– kérdeztük Végh Lászlóné békéscsabai középiskolai tanártól, köz-
oktatási szakértőtől.

Rejtvény

A 2009/1. számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Ady Endre

A szerencse ezúttal Rácz Líviának kedvezett. Az Apáczai Kiadó könyvajándékát postán kapja meg. 
Az ész egyformán lehet az Isten adománya és az ördög ajándéka – mondta az a 130 évvel ezelőtt született író, 
a Nyugat felfedezettje, Ady barátja, akit regényei, novellái, drámái a magyar irodalom egyik legnagyobb alak-
jává emeltek. Kiről van szó? A megfejtéseket e-mail címünkre várjuk. A kisorsolt nyertesnek az Apáczai Kiadó 
felajánlásaként értékes könyvet postázunk.
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Valós látvány mestere
Dr. Szinay Miklós 
okleveles mérnök, 
hidrológus a mű-
szaki tudományok 
mellett a művé-
szetnek is hódol: 
fotózik. Méghoz-

zá nem is akármilyen szinten! Al-
kotóként azok közé tartozik, akik 
szakmájukban és hobbiként űzött 
művészeti foglalatosságukban is 
sikeresek. 

Vízmérnökként jelentős szak-
mai munkát végzett, és végez 
nyugdíjasként manapság is. Dol-
gozott a Tisza-tó körüli szabályo-
zásnál, talán a világon elsőként 
tervezett kehelyemeléses víztor-
nyokat, kidolgozta – és meg is va-
lósította – a talajnedvesség sza-
bályozásának módjait, amit több 
állami gazdaság, termelőszövetke-
zet alkalmazott. Szintén a nevéhez 
fűződik a környezetvédelmi kettős 
szigetelési és szivárgásellenőrzési 
rendszer kidolgozása, és beveze-
tése a veszélyes hulladéklerakók-
nál. Szakcikkei megjelentek több 
szakmai folyóiratban. 

Főleg a talaj vízháztartásával 
kapcsolatos kutatásairól szolnak 
ezek az írások, amelyeknek gya-
korlati hasznuk is van, hiszen a 
mezőgazdaságban a talaj nedves-
ségtartalma alapvető feltétele a jó 
termésnek. Doktori értekezését is 
a talaj vízháztartásának szabályo-
zásáról írta. A Kanadai Urbanisz-
tikai Intézet tanácsadójaként részt 
vett a Ráckevei- Soroksári-Duna-

ág környezetvédelmi stratégiai ter-
vének kidolgozásában. Országos 
koordinátorként nagy szerepe volt 
a mezőgazdasági vízgazdálkodá-
si kutatásokban, fejlesztésekben, 
és emellett rengeteg szakcikket, 
egyetemi jegyzetet írt, tudományos 
kiadványt szerkesztetett. Mérnö-
ki munkásságának nem teljes kö-
rű ismertetése után nézzük, miként 
jegyezte el magát a fotózással ez a 
kulturált, halk szavú, 71 éves mér-
nök és művész, aki műszaki pálya-
futása során volt főépítés-vezető, 
tudományos főmunkatárs, osztály-
vezető, projektigazgató. Ma már 
nyugdíjasként tudományos és mű-
szaki tanácsadóként munkálkodik, 
több hazai és külföldi szakmai tes-
tület tagja, és továbbra is írja szak-
cikkeit. 

A fotózás terén hasonló bőség-
gel dicsekedhet. Kezdetben renge-
teg diavetítést tartott, ahol a termé-
szet és az épített világ szépségeit 
tárta az érdeklődők elé. Fotóival 
ugyanezt teszi. Járja a világot és 
jobbára a tájat, az épületeket rögzí-
ti, és mutatja be sok-sok csoportos 
és egyéni kiállításon. Nem tagad-
ja meg mérnöki voltát, mert fotói 
remekül szerkesztettek és emellett 
rendkívül látványosak. Munkái 
több, országot bemutató útikönyv-
ben megtalálhatók. Egy-egy or-
szágot csak a Szinay-féle fotókkal 
könnyedén megismerhetünk. Lát-
vány, öröm, megnyugvás, és isme-
retnyújtás – ezek jellemzik fotóit. 

(dia)

Húsz éves a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság

A tehetség ügye iránt elkötelezett, 
a tehetséges gyerekek felismerése 
és a velük való intenzív foglalko-
zás megvalósítása, a tehetségpeda-
gógia módszereinek megismertetése 
és alkalmazásának segítése céljából 
1999-ben alakították meg az oktatás 
különböző szintjein dolgozó szak-
emberek a Magyar Tehetséggondo-
zó Társaságot (MTT). 

A Társaság elnöksége a választ-
mány egyetértésével 2009. szep-
tember 25–26-án szervezi meg az 
Apáczai Kiadó Budapesti Központ-
jában (Budapest, József körút 63.) 
a 20 éves jubileumi konferenciáját 
és éves közgyűlését. A két napos ju-
bileumi évforduló és az éves rendez-
vénysorozat megszervezésére Sarka 
Ferenc alelnök irányításával 5 fős 
szervezőbizottság alakult.

A tervezett programok:

– A Tehetség újság jubileumi 
számának kiadása, amelyhez a szer-
kesztőség mielőbb várja a visszaem-
lékezéseket az eltelt 20 év munkájá-
ról, eredményeiről, gondjairól.

– Az emlékülés első napján a te-
hetséggondozás nemzeti ügye, a tu-
domány és a tehetség kapcsolata, az 
MTT és az ECHA együttműködése 
és az MTT közgyűlése kerül napi-
rendre.

– A második napi plenáris ülésen 
az MTT elnökeinek visszaemléke-
zései mellett szakmai előadásokra is 
sor kerül, mint a tehetséggondozási 
lehetőségek a NAT-ban, az Arany 
János Tehetséggondozó Program, 
a Tehetségsegítő Szervezetek Or-
szá gos Szövetségének tevékenysé-
ge, vagy a tehetséggondozó közép-
iskolák munkája.

Az országos rendezvények mel-
lett több helyi szakmai megbeszé-
lést, kistérségi, megyei és országos 
tanulmányi versenyek megrendezé-
sét szorgalmazzuk, s szakanyagok 
bemutatásával számot adnánk az 
OKTV és az OTDK eredményeiről.

A szervezőbizottság kéri az MTT 
tagjait, hogy szakmai írásokkal, 
a rendezvényekről szóló rövid be-
számolókkal, visszaemlékezésekkel 
segítsék a szerkesztőség munkáját.

„Nagyon fontos lenne az iskola presztízsét és 
a pedagógusok társadalmi megbecsülését visz-
szaállítani. Hiszen, ahogy Comenius mondta, 
olyan a pedagógus, mint a kertész, tőle függ, 
hogy a palántából milyen virág lesz. Ezt az 
orvosgenetikus csak megerősíteni tudja.”
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Tehetség – Tudás – Kreativitás
Tantárgyi vetélkedő kisiskolásoknak – másként

Székesfehérváron, a Tóvárosi Ál-
talános Iskolában immár 13. alka-
lommal került megrendezésre a vá-
rosi kreativitás verseny 4. osztályos 
kisdiákok részére. Az alsó tagozat-
ban a képességfejlesztés fontos fel-
adat. A tanítók tudatosan fejlesztik 
a tanítványaik emlékezetét, fi gyel-
mét, képzeletét, problémamegoldó, 
absztrakciós képességeit.

A kreativitás az intelligencia ki-
egészítője. Azaz, ha valaki intelli-
gens, nem biztos, hogy kreatív, de 
ahhoz, hogy kreatív legyen, bizo-
nyos általános intelligenciával is 
rendelkeznie kell.

Miben különbözik a tanulmányi 
versenyektől a kreativitás vetél-
kedő?

Attól, hogy nem tantárgyhoz kö-
tött, ezért nehezen mérhető, több 
szubjektív elem található benne. 
A divergens gondolkodás kap te-
ret, azaz egy problémakör nem 
egyoldalú (konvergens), hanem 
sokoldalú (divergens) megközelí-
tése. Hangsúly a feladatok ötletes 
megoldásában, illetve kivitelezé-
sében van.

A kreativitás jegyei:
1.) Az originalitás (eredetiség) 

alatt azt értjük, hogy egy gondolat 
mennyire egyedi, ritka, a hétköz-
napitól eltérő. Az originalitás fej-
leszthető, tanítható, de büntetéssel 
sajnos elfojtható, amelynek követ-
keztében konformista szemlélet 
dominál a tanulói munkában.

2.) A fl uencia a gondolatok 
könnyed, szabad áramlását jelenti. 
Fejlesztési lehetősége, hogy a ta-
nulók szabadon elmondhassák öt-
leteiket mindenféle értékelés nél-
kül. Akkor kell segítenünk, ha egy 
ötlet körül egyhelyben járnak, bi-
zonyos idő elteltével szempontvál-
tásra kell felhívni a fi gyelmüket.

3.) A fl exibilitás a szellemi 
rugalmasság és szempontváltás ké-
pessége, a fl uenciával együtt fej-
leszthető. Nem mindig a gondol-
kodás kitaposott útja a célravezető 
a feladatok megoldásánál. A meg-
adott játékszabályokon belül, egyé-
ni megoldást kell keresni.

A verseny időtartama másfél 
óra volt. A versenyen csoportos és 
egyéni feladatokat kaptak a gyer-
mekek. Célunk az ötletesség meg-
valósítása mellett a szociális ta-
nulás érvényesítése volt. Azaz a 
csoportmunka során érvényesül-

jön a csapatszellem: fejlődjön em-
patikus készségük, szociális  kom-
petenciájuk, toleranciakészségük, 
csökkenjen a szorongás, növeked-
jen a tanulási kedv a közös tevé-
kenység és a tapasztalatcsere során. 
A társas együttműködés mellett 
(4 fős csapatok) az egyéni teljesít-
mény is hangsúlyt kapott.

A verseny témakörei
1.) Verbális kommunikáció: 

A csapatoknak a megadott téma-
körből, előzetes felkészülés alap-
ján kellett maximum 1 perces rek-
lámmal készülniük „Tudatos vásárló 
vagyok” címmel. A produkciókat 
4 fős, drámapedagógia szakos taná-
rokból álló zsűri bírálta el. A reklám 
versenyszámban legtöbb pontot el-
ért csoport az egy hét múlva történő 
eredményhirdetésnél újból előad-
ta az összes résztvevő előtt sikeres 
reklámját, amely mindannyiunk 
számára tanulságul szolgált. Ekkor 
foglalta össze észrevételeit, „intel-
meit” a zsűri. 

2.) Magyar témakörben: Kép és 
szórejtvények, „eszperente” nyel-
ven fogalom-meghatározások, szó-
alkotások, meseírás tették próbára 
a versenyzőket.

3.) Matematika témakörében: 
Ki mondottan a matematikai lo gi-
kára épülő feladatokon volt a hang-
súly.

4.) Az egyéni kreativitást mérő 
rajzos és technikához kapcsolódó 
feladatnál azt mértük, mennyire 
fantáziadús a tervezés, mennyire 
tudott elrugaszkodni a hétköznapi 
megoldásoktól a versenyző. Ezek 
a feladatok mindig a reklám témá-
ihoz kapcsolódnak.

Minden feladattípust más-más 
kolléga javított, egy közülük ösz-
szesítette a részeredményeket. A 
csoportos és az egyéni versengés 
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pontszámát a székesfehérvári Tó-
városi Általános Iskola honlapján 
is közzétettük (www.tovarosi.hu). 
Az eredményhirdetés során a rész-
feladatok értékelése is hangsúlyt 
kapott. Ugyanis azok a tanulók is 
dicséretben részesültek, akik vala-
melyik részfeladatban kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak. Min-
den versenyző kapott ajándékot 
szponzorainknak köszönhetően, a 
díjazottak pedig értékes könyvutal-
ványt vehettek át. 

A verseny során fontosnak 
tart juk a tanulói visszajelzéseket.  
Ezért egy rövid attitűdvizsgálatot 
szoktunk végezni közvetlenül a ver-
seny után. Kérdéseink: 1.) Milyen 
érzés volt csoportban dolgozni? 

2.) Eljönnél-e máskor is ilyen kre-
ativitás versenyre? 3.) Min változtat-
nál, ha te rendeznéd a versenyt?

A közvélemény-kutatás rávilá-
gított arra, hogy a gyerekek igény-
lik az egy kérdés, egy helyes 
válasz feladattípustól eltérő pró-
batételeket. Jó tapasztalni azt is, 
hogy egyre több iskola kapcsoló-
dik be a kompetenciaalapú okta-
tásba, illetve egyre több kolléga 
alkalmazza iskolai gyakorlata so-
rán a kooperatív technikákat, me-
lyek pozitívan befolyásolják a ta-
nulók eredményességét.

Többségük izgalmasnak, érde-
kesnek ítélte meg a feladatokat a 
szokványostól eltérő, gondolkod-
tató, néha mulatságos jellegük 
miatt. Megtapasztalták az együtt-
dolgozás örömét, az összmunka 
fontosságát, a társak kölcsönös 
segítését, melyek során erősödött 
az összetartozás érzése, a csapat-
szellem. Mivel egyre népszerűbb a 

kreativitás verseny a gyerekek kö-
rében, ezért tervezzük a 2009/2010-
es tanévtől a verseny kiterjesztését 
területi szintre is, Mór és Dunaúj-
város térségére. Tervezzük megyei 
szintű megrendezését is, melyet is-
kolánk vállal fel. A kreatív maga-
tartásnál nem a 2 x 2 = 4 igazsá-
ga érvényesül. Meg kell tanítani 
a tanítványainkat arra is, hogy van, 
amikor a megoldást a „margón kí-
vül” kell keresni. 

Erika Landau szavaival élve: 
A kreatív magatartás számomra 
nem a meglévő határok felbontá-
sát jelenti, hanem azt a merészsé-
get, amely nap mint nap, újra és 
újra meglévő határaink kitapoga-
tására és kitágítására késztet.

Horváthné Zilahy Ágnes
tehetségfejlesztő szakértő, 

szaktanácsadó

Hunyadi Mátyás élete és kora

Ezzel a címmel szervezett orszá-
gos történelmi versenyt a nagy-
kőrösi Kossuth Lajos Általános 
Iskola a Honvédelmi Minisztéri-
um és az Apáczai Kiadó támoga-
tásával. A fordulatos vetélkedőre 
31 csapat nevezett. A vendégeket 
Deák Gábor igazgató köszöntöt-
te, majd a Kőrösi Garabonciások 
színjátszó csoport két mesét mu-
tatott be Mátyás királyról. A zsű-
ri elnöke dr. Marossy Endre tör-
ténész, író, egyetemi tanár volt. 

A versenyzőket értékes aján-
dékkal jutalmazták a szerve-
zők, így az Apáczai Kiadó 
jóvoltából sok szép és tanul-
ságos könyv lelt gazdára. 

Marossy tanár úr értéke-
lésében elmondta, hogy fon-
tosnak tartja a történelmi ve-
télkedőket, mivel az ország 
az utóbbi években megosz-
tottságtól szenved. Nincs 

közös emlékezet, nóta, téma. Az 
iskoláknak lehetőségük van ar-
ra, hogy mindezt helyreállítsák. 
A felkészítő kollegák fontos épí-
tőkövet raktak le, hogy haladjunk 
egy olyan úton, amilyet Mátyás 
király megteremtett, aki egységes, 
erős, és igazságos Magyarországot 
hozott létre. 

– Azt kívánom a gyerekeknek, 
utódainknak, hogy ők is erős Ma-
gyarországot érjenek el – hangsú-
lyozta.       –  J. S. –

Gáborjáni Szabó Péter, a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társa-
ság választmányának tagja volt 
a vendége az Óbudai Kulturális 
Központnak. 

Bemutatták Kérdések és szavak 
című új kötetét, és képzőművé-
szeti műveiből, építészeti rajza-
iból nyílt kiállítás. A rendezvé-
nyen a szerző és művei is nagy 
sikert arattak. Közreműködött 
Kondor Katalin, Fenyő Ervin 
és Csete György. 

Kiállítás és 
könyvbemutató
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Tehetség, lángész, patográfi a 
Schaffer professzor életművében III.

Vörösmarty Mihály lélekrajza és betegségei

Bánfai József

A professzor az 1800–1855 kö-
zött élt kiváló költő személyisé-
géről és betegségeiről „Vörösmar-
ty, a nagy tehetségű ember lelki 
egyensúlya” címmel értekezett 
a Magyar Szemle 1937. 1. szá-
mában. Szándékosan mellőzöm 
a patográfi a kifejezést,  hiszen 
a tanulmány végén ezt olvashat-
juk: „Vörösmarty idegvilága pe-
dig egészséges korában tökélete-
sen mentes volt bármilyen kóros 
színezetű elmeállapottól, s így ró-
la pathográfi át írni teljesen lehetet-
len.” Bár Schaffer Károly jórészt 
a Szirmayné Pulszky Henriette ál-
tal összegyűjtött életrajzi adatok-
ra támaszkodott, sőt több megálla-
pításával is egyetértett, az idézett 
mondat egyértelmű kritika arról, 
hogy az amatőr kutatónő a költőt 
is szerepeltette a magyar szelle-
mi élet kiválóságainak (valós vagy 
vélt) elmebetegségeivel foglalko-
zó művében. (A „Genie und Irrsinn 
im ungarisches Geistesleben” cí-
men 1935-ben megjelent kötet 
rendkívüli feltűnést keltett. Ke-
letkezéséről és fogadtatásáról lásd 
egy korábbi cikksorozatom első 
és negyedik részét a Tehetség 2002. 
4. és 2004. 1–4. számában.) A pro-
fesszor Szirmayné sűrűn idézett 
adatai mellett Gyulai Pál, Dormuth 
Árpád, Brizits Frigyes, Bajza Jó-
zsef, Schedel Frigyes, Négyesy 
László, Szerb Antal és Babits Mi-
hály munkáit használta fel, vala-
mint idézett egy Tóth Lőrinchez 
intézett levélből is, melyet Vörös-
marty 16 hónappal halála előtt írt.

Szirmayné „szakvéleményéből”
A Czeizel Endre által „önje-

lölt szakember”-ként aposztro-
fált Szirmayné Pulszky Henriette 
Vörösmartyról írott elemzésében 
(patográfi ájában) elkülöníthetők az 
életrajz tényei és a művek jellemzői 
alapján készített lélekrajz (a testi 
és lelki alkattal, hajlamokkal kap-
csolatos megállapítások), és a be-
tegségekre vonatkozó adatok, di-
agnózisok. (Megjegyzendő, hogy 
könyvének talán éppen ezt a részét 
érték a legsúlyosabb bírálatok, el-
sősorban a diagnosztikai tévedések 
miatt. Itt mutatható ki leginkább 
módszerének fő hibája, miszerint 
értékelései inkább az általa feltétel 
nélkül elfogadott elméletek igazo-
lását szolgálták, mintsem a valóság 
pontos feltárását.) A kétségkívül 
nem szakmabeli, de rengeteg forrást 
feldolgozó szerzőnő a költő életében 
a schizothym fejlődési vonalat vél-
te felfedezni, amit a fi atalkorban 
történő hirtelen fellendülés után az 
alkotóerő későbbi elapadása jelle-
mez, esetünkben a „férfi kor delén”. 

A scizothym vonásokra utal a 
nagy nyelvi tehetség, az ábrázolt 
alakok belső összhangtalansága, 
az élet hiábavalóságát hangozta-
tó felfogásuk gyakorisága, és az 
a tény, hogy nyoma sincs műve-
iben a pl. Arany Jánosra jellem-
ző reális ábrázolásnak. Az epikai 
művek szereplőinek túl eszményi 
formában történő megrajzolása a 
költő borongós-patetikus alaphan-
gulatából következik. Sűrűn for-
dul elő alakjaiban az önhibáztatás. 
Szirmayné szerint a véres csata-
jelenetekben, párviadalokban va-
ló „kéjelgésben” és Vörösmarty 
közismert vadászszenvedélyében 
állítólag szadista hajlamai nyil-

vánulnak meg, míg a fi atal költők 
társaságában való szíves időzést a 
latens homoszexualitás jelének te-
kintette. 

Bár elismerte, hogy a költő 
„utolsó éveiről nehéz tiszta képet 
nyerni”, Gyulai Pál nyomán meg-
rázó képet festett a szabadságharc 
bukása utáni, a családi és anyagi 
gondok, az alkotó munkára va-
ló képtelenség tudata által is sú-
lyosbított „lassú haldoklásról”. 
Egy állítólag kegyeleti okokból 
eltitkolt orvosi vélemény alapján 
Szirmayné Vörösmarty szellemi 
leépülését a lassan előrehaladó pa-
ralysis progressiva (vérbaj követ-
kezményeként fellépő hűdéses el-
mebaj) tüneteként értelmezte, de 
elmeorvostól várta a patográfi a el-
készítését, illetve az utolsó évek 
helyes értelmezését.

Schaffer Károly Szirmayné mun-
kájáról
Szirmayné megállapításainak ér-
té kelése a bevezetőben említett 
tanulmány mellett a könyvéről 
írott recenzióban is helyet kapott. 
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(Irodalomtörténeti Közl. 1936. 
3. szám.) Schaffer Károly kor-
rekt módon megdicsérte a szerző-
nő elismerést érdemlő munkáját, 
jól sikerült elemzéseit és szépen 
megformált alakjait. Figyelemre 
méltónak nevezte az összegyűj-
tött adatokat, de szerinte azokat 
„szigorú elmeorvosi megrostálás-
nak kell alávetni.” Csatlakozva 
Nyirő Gyula véleményéhez, a kö-
tetben szereplő hibákat Szirmayné 
egyoldalú beállítottságával és a 
pszichiátriai ismeretekben való 
„gyengébb tájékozottságával” ma-
gyarázta. Úgy vélte, éppen a Vö-
rösmarty-elemzés példázza, hogy 
Lange Eichbaum „hamis felfo-
gása” és a freudizmus „mennyire 
idegenszerű és el nem fogadható 
megállapításokra vezet.” Elismer-
te, hogy a költő alakjaira vonatko-
zó megállapítások a schizothym 
alkat megnyilvánulásai, de Vörös-
martyt „keverék alkatként” jelle-
mezte. (Külsőleg cyclothym, lel-
kileg túlnyomórészt schizothym.) 
Szerinte a költő érzékeny, tiszte-
letet keltő, rokonszenves és meleg 
egyéniség volt. Lehangoltságait a 
haza sorsa és családja jövője miatti 
aggodalmával magyarázta. 

A „szublimált homoszexuali-
tás” vádját Perczel Etelka iránti 
szerelmével és Csajághy Laurá-
val kötött házasságával cáfolta, a 
latens szadizmus felvetését pedig 
komikusnak nevezte. Az alkohol-
fogyasztást a baráti együttlétek 
velejárójának tekintette, de elis-
merte, hogy „a bor élvezése hoz-
zájárult a költő halálának siettete-
téséhez.” 

Schaffer Károly Vörösmarty ér-
telmi képességeinek jellemzésé-
re a kortársak és az irodalomtörté-
nészek egybehangzó, elragadtatott 
véle ményét idézte, majd így ösz-

szegzett: „Értelmi irányban láng-
ész volt a magyar szépirodalom 
terén egészen eredeti művei és új-
szerű nyelvezete folytán…” 

A költő utolsó éveiről
A professzor a költő betegségét ál-
talános érelmeszesedésként diag-
nosztizálta, amelynek hatása el-
sősorban a szívben és az agyban 
mutatkozott meg; a halál közvet-
len oka „agyszélhüdés” volt. Az 
agyérelmeszesedéshez dementia 
is párosult, de Vörösmarty tisztá-
ban volt saját állapotával. Lelki-
alkatának jellemzését – a már em-
lített tényezők mellett – Schaffer 
Károly így foglalta össze: „Lelki 
egyensúlyának hibátlanságát pe-
dig az bizonyítja, hogy szelleme 
a tartós megviseltetések, gondok 
dacára egészen az általános érel-
meszesedés időpontjáig, vagyis 
50. életévéig teljesen hibátlan volt 
és így kizárólag a nevezett bán-
talmakra kell visszavezetnünk az 
1850-től fogva haláláig mutatko-
zott rendellenességeket az ideg-
rendszer részéről.”

Vörösmarty – Czeizel Endre ér-
tékelésében
A kiváló genetikus „Aki költő akar 
lenni, pokolra kell annak menni?” 
című könyvében kifejtette, hogy 
nemcsak Szirmayné, de Schaffer 
Károly véleményének is csak egy 
töredéke tekinthető elfogadható-
nak. Ő minden téren jóval súlyo-
sabbnak értékelte a költő állapotát: 
túlérzékenysége, pesszimizmusa, 
melankóliára való hajlama elha-
talmasodott, mértéktelen italozá-
sa iszákossággá fajult, végül teljes 
depresszióba esett. „…az ötvenes 
Vörösmarty megtört agg ember-
nek tűnt.”
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(alakult: 1989-ben)
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Életünknek célja van
Kvasznayné Gulyás Margit festőművész  életéről és művészetéről

A sokszínű hazai képzőművészeti élet egyik iga-
zán sokoldalú művészeként, kiemelkedő színvo-
nalú alkotójaként ismert a számos kiállítást maga 
mögött tudó Kvasznayné Gulyás Margit. A közvet-
len, mosolygós, közkedvelt, idén 85 esztendős mű-
vésznő Hevesen született egy jómódú földbirtokos 
családban. Anyja, Györky Magdolna Besenyőte-
lek leggazdagabb családjából származott. Az apa, 
a korán elhunyt Gulyás Joachim tehetséges építé-

si vállalkozó volt, aki látványos templomokat épített és sokféle épületet 
tervezett. Négy leány gyermekét hagyta árván egy olyan időszakban, 
amikor a felborult világrend alig megoldható feladat elé állította a fi a-
tal özvegyasszonyt, aki azonban minden nehézséget legyőzve átvészelte 
árváival az emberpróbáló éveket.

Mint Margit asszony vallja, a tele-
ologikus szemlélet szerint minden 
életnek célja van, ahova a jó szán-
dékú, lélekben erős ember előbb-
utóbb eljut. Lehet, hogy vargabe-
tűket kell megtennie, mire a célját 
eléri, de azt eléri, mert a józan gon-
dolkodású, hitben és tisztességben 
nevelt embernek a neki rendelt célt 
meg kell valósítania.

– Anyámnak a tragédia után 
egyetlen lehetősége maradt: a gyá-
ri munkavállalás. A nőmozgalom, 
amelynek aktív tagja, majd veze-
tője volt, felkarolta, segítette és 
hamarosan lakáshoz juttatta a ben-
nünket egyedül nevelő anyánkat. 
Testvéreim közül én voltam a leg-
nagyobb, tizenhat éves, kellett a 
kereset, így anyámmal együtt én is 
gyári munkát vállaltam, hogy se-
gítsem a családot – mondja Mar-
git asszony. 

Munkájával nem csak a családot 
segítette, de itt találkozott párjával, 
Kvasznay Józseffel is. Két gyer-
mekük született. Péter igazi ezer-
mester, míg Éva magyar–orosz–
rajz szakos középiskolai tanárként 
ment nyugdíjba. Ő is fest, miként 
a családban többen is a művészet 
mellett kötöttek ki. Hivatásos fes-
tőművész, mint az édesanyja. Éva 

– vagyis Erdei Éva – lakóhelye 
közismert személyisége, a Csepeli 
Alkotó Fórum alapítója és vezető-
je, a Királyerdei városrészben álló 
nagy kertes családi házban műkö-
dő Király-Erdei-Műhely és Galéria 
megálmodója és létrehozója, ahol 
havonta rendeznek nívós kiállítá-
sokat. Margit 
asszony is ak-
tív, folyamatos 
és művészileg 
megújuló alko-
tói életet él.

– Amikor az 
első gyerme-
kem megszü-
letett, Csepelre 
már hullottak 
a bombák, így 
férjem szülő-
városába, Ung-
várra mene-
kült a család. 
Azonban nem 
várt módon 1945-ben legördült 
a vasfüggöny. Közel két évtized-
re elszakadtunk az anyaország-
tól, édesanyámtól, testvéreimtől. 
Fiam, Péter aznap született, ami-
kor Ungvárt, Kárpátalját hivatalo-
san Ukrajnává kiáltották ki. Aztán 
1959-ben meghalt a férjem, és mi 

1961-ben szovjet állampolgárként 
térhettünk vissza Magyarország-
ra – folytatja a család történetét a 
művésznő. 

Az ungvári évek nehezek, nél-
külözéssel telik, ám egyben varázs-
latosak voltak. Itt ismerhette meg 
közelről Margit asszony egy olyan 
művész óriási munkáját, mint Erdé-
lyi Béla, aki Kárpátalja iskolaalapí-
tó, világot látott, igazi européer fes-
tőművésze volt, s akinek művészi 
hatása egész életében kíséri. Baráti 
kapcsolatban volt több ungvári fes-
tővel is, akikkel hatottak egymásra, 
alakították egymás művészetét.

A zárdai évek sem múltak el 
nyomtalanul. Margit asszony már 
a középiskolában, zárdanövendék-
ként festőnek készült. Nem kellett 
titkolnia vonzódását a képzőmű-
vészethez, az apácák is festőmű-
vésznek szánták, lévén az iskola 

legjobb rajzolója, 
akinek a gyönyö-
rű füzeteit osz-
tályról osztályra 
példaként vitték 
körbe. Azonban 
a művészléthez 
még sokáig nem 
kerülhetett közel, 
mert visszatérve 
Magyarországra 
dolgoznia kellett. 
A családot, az ak-
kor még tanu-
ló gyermekeit el 
kellett tartani, így 
a festés, rajzo-

lás csak a szabadidő legfontosabb 
programja maradt. Az évek igazi 
és egyedi művésszé érlelték. A re-
alista ábrázolásmódot hamarosan 
túlhaladva fi nom impresszióval 
dolgozta fel a tájélményeit. Ezt kö-
vetően „egyfajta táj és fény ihlette 
absztrakt, színekben fi noman han-



Tehetség 18 2009/2. szám

golt festmények kerültek ki kezei 
alól. Eljutott oda, ahol már csak 
kompozíció, színek és fény van” – 
miként azt Tácsik János festőmű-
vész mondta róla.

Dr. Feledy Balázs, a neves szak-
író így értékelte Margit asszony 
munkásságát a művésznő Kollázs 
címmel megrendezett kiállításá-
nak katalógusában: „A 2000-es 
év tájékán egy szimbolikus értel-
mű festészetet hozott létre, fontos 
szakrális jelképekre építve alko-
tott nagyon eredeti munkákat ele-
ven, expresszív felületkezeléssel.  
Valami folytatódásról van szó eb-
ben a gyönyörű kollázs anyagban 
is. Mert le lehet ülni egy ollóval az 
újságok elé, lehet ragasztani, va-
lami biztos kijön belőle, de nem 
mű.  A mű létrehozásához az a faj-

Varga József István:
Tavaszváró

Hajnal lépked a háztetőn,
álmos rét sóhajtva réved,
rigó fütyül már tüntetőn,
a világ álmából ébred.

Kóbor méh az eresz alól,
átfázva ruhádra téved, 
még nem zümmög, még nem dalol,
de már ismerkedik véled.

Az enyhe szél friss dalt zenél,
már rügy fakad a berkenyén, 
és sok-sok szerelmes levél,
leányszívekhez útra kél.

ta gyökérzet kell, ami 
jelen esetben az alko-
tóban sok évtizedre 
visszamenőleg meg-
van.”

Margit asszony 
művészi pályafutása 
során sokféle techni-
kát, látásmódot, mód-
szert, eljárást alkal-
mazott. A 2005. év 
volt a kollázsok szü-
letésének kezdete. 
A műfaj, a kifejezés-
mód iránti szerelem 
még ma is tart. A sza-
kadatlanul kereső, ku-

tató művész azóta kollázsban fejezi 
ki gondolatait, személyes vélemé-
nyét a világról. Művei egyediek, 
és rendkívül látványosak, amely-
ben a mély gondolatok, az alkotó 

fi lozófi ai véleménye mellett oly-
kor a napi aktualitások is szerepet 
kapnak.  

Kvasznay Gulyás Margit, a Ma-
gyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének tagja egyre sza-
porodó elismerésekkel, díjakkal 
és persze a család és sok-sok ba-
rát szeretetével elhalmozott fes-
tőművész. Boldog, alkotó ember, 
mert nap mint nap beteljesítheti a 
célt, amire született. További bol-
dog életet és alkotóerőt kívánunk 
a 85 éves nagyszerű embernek és 
művésznek!
 Százdi Antal

címmel nyílt kiállítás a várpalotai Helyőrségi Klubban. A tárlat anyagát a várpalotai kistérség hölgyei 
által készített különféle művészeti alkotásokból állították össze. A hölgyeket a Várpalotai „Irisz” Nőegylet fogja 
össze és szervez számukra különféle érdesek programokat. A kiállítást is az egyesület titkára, Sárvári Miklósné 
nyitotta meg. A követésre érdemes civil kezdeményezés vezetője Törzsök Károlyné dr. közoktatási szakértő.

Fantázia és kreativitás

Figyelem!
Előző lapszámunkban tévesen jelent meg a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság adószáma! A helyes számsor: 19654487-1-42. 
A Társaság köszönettel várja az 1%-ok felajánlását, és a tagdíjakat! 
Egyéni: 2.000 Ft, nyugdíjas: 1.000 Ft, intézményi: 5.000 Ft. 
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Az Apáczai Kiadó melléklete

A 2008–2009. évi verseny témaköreinek összeállításánál arra 
törekedtünk, hogy a fenntarthatóság gondolatát fejtsük ki úgy 
a természettudományi műveltségterületek körében, hogy a rész-
területek összefüggéseire, komplexitására helyezzük a hangsúlyt. 
A versenysorozat tapasztalatai alapján olyan analizáló és szintetizáló 
módszerek alkalmazására törekedtünk, amelyek ugyan az általános is-
kolai tananyagra és tankönyvekre alapoznak, de az élet más területe-
iről „begyűjtött” fogalomhálón alapuló kompetenciákat is fi gyelembe 
veszik. Így vált és válhat a versenysorozat a tehetségkutatás eszközévé. 

A versenysorozat időpontjait és a versenyek témáit a mellékelt táblázat 
mutatja.

A 2008–2009-es Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex 
Természettudományi Verseny megyei és országos fordulóiról

Dr. Pitrik József tanszékvezető főiskolai tanár, SZTE Technika Tanszék

Fordulók Verseny időpontja Témakör

1. forduló (iskolai) 2008. november 20. 1400 A távolsági közlekedés

2. forduló (kistérségi) 2008. december 18. 1400 Növények környeze-
tünkben

3. forduló (megyei) 2009. február 19. 1400 Energiagazdálkodás 
a lakásban

Eredmények összesítése, meghívás a döntőre

4. záróforduló

(döntő)
2009. március 28. 1000 

Bp., József krt. 63.
Elektronikus kommuni-
káció

A verseny iskolai fordulója a fi -
gyelemfelkeltésre és az objek-
tív válogatásra „összpontosított”. 
A jegyzőkönyveket összeállító bi-
zottság tagjai 175 esetben véle-
ményezték a versenyt tartalmi és 
szervezési szempontból. Egyetlen 
pozitív idézetet kiemelve, – mely-
nek elemei más véleményekben is 
megjelennek: „A versenyfelada-
tok a tanulók fejlettségi szintjének 
megfelelőek, érdekesek, gondol-
kodtatóak, az érdeklődő tanulók 
ismereteit felhasználó feladato-
kat tartalmaztak.” Néhány esetben 
megfogalmazott javaslat: „Az első 

forduló feladatai között nagyobb 
arányban szerepeljenek a 7. osz-
tályos anyagok.” Öt esetben fel-
merült a tankönyvek „egységesí-
tésének” kérdése, amely további 
pedagógiai gondolatokat generál. 

A kistérségi fordulón részt vevő 
286 csapat közül a szakmai bizott-
ság 107 csapat megyei részvéte-
lére tett javaslatot. A továbbjutók 
minden esetben a legmagasabb 
pontszámokat elért csapatok. Az 
elérhető maximális 175 pontból 
a legeredményesebb csapat 167 
pontot ért el, de csaknem minden 
megyéből az első helyen tovább-

jutott csapat 100 pont fölött telje-
sített. A továbbjutók létszáma az 
eredményektől, a megyében részt-
vevők számától, az eredmények 
szórásától függ. Az eredmények 
elemzése azt mutatja, hogy a ver-
senyfeladatok jól mérték a vizs-
gált kompetenciákat, az eloszlás is 
a pedagógiai gyakorlatnak megfe-
lelően: 38,5–167 pont között vál-
tozott. A továbbjutók megyei átla-
gai 84,25–105,5 pont közé esnek. 
Összességében megállapítható, 
hogy a feladatsor jól mért, az ered-
mények a várakozásnak megfele-
lően reálisak.

A megyei versennyel kapcsola-
tos, felkészülést segítő szakmai tá-
jékoztatást az Apáczai Kiadó hon-
lapján tettük közzé, a részletekről 
2009. február elejétől a honlapon 
olvashattak, másrészt a résztve-
vők levélben is tájékoztatást kap-
tak. Hagyománnyá vált, hogy a 
csapatok egy-egy, közösen elké-
szített feladatot hoznak magukkal 
a megyei fordulóra, mellyel az in-
formatikai tudásukat és kompeten-
ciájukat bizonyíthatják. Ebben az 
évben egy „kiadványszerkesztési” 
feladatot kell elkészíteni, amely-
ben tipográfi ai ismeretekre, kép-
feldolgozási készségekre, és állo-
mánykezelési alkalmazói tudásra 
van szükség. Természetesen a fel-
adat elkészítését tartalmi tervezés 
előzi meg. Módszertani felvetés, 
hogy lehet-e objektív mérésnek te-
kinteni azt a megoldást, amelyet 
közösen (a 3 versenyző), esetleg a 
szülők vagy a pedagógusok közre-
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működésével végezhetnek el. Az 
objektivitás feltételes, elsősorban 
a pedagógus „önkorlátozó” szán-
dékának és felfogásának függvé-
nye. Ha ideális az együttműködés, 
a gyerekek igazán kreatívakká és 
eredményessé válhatnak. A koráb-
bi évek tapasztalatai alapján a ver-
senyen szép munkákat várunk.

Az országos döntőig még csak-
nem 1 hónap van hátra, a ver-
senyző csapatoknak elsősorban a 
megyei fordulóra kell összponto-
sítani, de talán nem gátolja a fel-

készülést, ha az országos verseny-
ről is ejtünk néhány szót. A téma 
rendkívül szerteágazó, mai életünk 
minden pillanatában kapcsolat-
ban vagyunk olyan berendezések-
kel, melyek működése elektronok 
áramlásával kapcsolatos. Termé-
szetesen mi nem elsősorban a „fi -
zikai jelenségek” mibenlétére 
vagyunk kíváncsiak, hanem az el-
veket hasznosító berendezésekre, 
eszközökre koncentrálunk. Tevé-
kenységünk elsősorban megfi gye-
lésre, összefüggések felismeré-

Gondolatok az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex 
Természettudományi Versenyről, az ATTV-ről.

Egyre több általános iskola és 
egyre több gyermek jelentkezik és 
vesz részt az Apáczai Kiadó és a 
Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság által a természettudományok 
körében meghirdetett versenyen. 
A magyar közoktatás lehetősé-
get ad az alap- és középfokú ok-
tatási intézményekben tanuló diá-
kok számára elméleti és gyakorlati 
ismereteik versenyeken történő 
megmérettetésére. A „hagyomá-
nyos” tanulmányi versenyek fon-
tosságát és szerepét szükségtelen 
hangsúlyozni, a jól bevált gya-
korlat magáért beszél. Köztudott, 
hogy ezeken a versenyeken lehet 
kiválasztani az adott területen leg-
tehetségesebb diákokat. A ver-
senykiírók napjainkban új célok 
kitűzésével új utakat keresnek, fő-
ként olyan lehetőségeket, melyek 

segítségével feltárható és egyben 
fejleszthető a tehetséges tanulók 
kreatív gondolkodása is. Az isko-
lában elsajátított ismeretek gya-
korlati alkalmazása konkrét prob-
lémahelyzetekben nem tartozik a 
diákok számára a könnyen meg-
oldható feladatok közé. Az elmé-
leti kérdések és azok gyakorlatba 
történő átvitele fejleszti a tanulók 
kreativitását, egyéni ötleteken ala-
puló megoldásokra készteti őket. 
A versenyfeladatokat kitűző bi-
zottságoknak olyan kérdéssorokat 
kell összeállítaniuk, melyek tu-
dástartalmukban, ötletességükben 
igazodnak az általános iskola 7–8. 
osztályos tanulóinak életkori sajá-
tosságaihoz.

A megújulást, a szemléletváltást a 
versenyeztetésben az Apáczai Ki-
adó által meghirdetett ATTV kép-

viseli és valósítja meg. Az ország 
valamennyi általános iskolájához 
eljuttatott versenyfelhívásra 2005 
óta évről évre növekvő számban, 
sok száz tanuló jelentkezik.

Az Apáczai Kiadó és a feladatok 
szerkesztésére felkért verseny-
bizottság sikeresen oldotta meg 
a kreativitást fejlesztő, a tanult 
szaktárgyi ismereteket komplexi-
tásában számon kérő feladatlapok 
szerkesztését és a gyakorlati fel-
adatok kitűzését. A biológia, ké-
mia, fi zika, technika, informatika 
és a földrajz tárgyak tudásanyagát 
úgy kérik számon, hogy az a gye-
rekektől átfogó természettudomá-
nyos szemléletet kíván meg, mely 
szintetizálja az egyes reáltárgyak-
ban tanultakat. Ennek a komplexi-
tásra törekvő szemléletnek kelle-
ne a jövőben egyre nagyobb teret 

sére, tervezésre és kivitelezésre 
irányul. Ebben a fordulóban is sor 
kerül otthoni feladat megoldására, 
de – a hagyományoknak megfele-
lően – a tesztek megoldása mellett 
tervezésre, konstruálásra, alkotás-
ra és vizsgálatra is sor kerül. 

A fenti vázlatos bemutatás alap-
ján érzékelhető, hogy a tehetségek 
felkarolása és az integrált szemlé-
letű fejlesztés tudatosan, tervsze-
rűen megvalósítható.
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kapnia az iskolai oktatásban is. 
A verseny sikeressége módszerta-
ni újszerűségének is köszönhető, 
élményt jelent a felkészítő tanár-
nak és a részt vevő diáknak egy-
aránt.

A versenybizottság által elkészí-
tett feladatlapok megjelenésük-
ben és szerkesztésükben igénye-
sek. Sok színes kép, illusztráció, 
ábra teszi külsejét igazán vonzó-
vá, a megszokottól eltérővé. Tar-
talmuk nem marad el az esztétikus 
megjelenéstől. Egy adott téma-
kört gondosan körüljárnak sokfé-
le megközelítésben. Nem verbális 
ismeretet kérdeznek vissza, hanem 
gondolkodtatnak. Megoldásukhoz 
a szaktárgyi tudás nélkülözhetet-
len, a feladatmegoldóktól egyéni 
ötleteket, gyakorlatban alkalmaz-
ható tudást, azaz kreativitást vár-
nak el. A kérdések nem sablono-
sak, helyenként meghökkentően 
újszerűen közelítik meg az adott 
problémát. A hétköznapitól elté-
rő, egyedi megoldásokat kívánnak 
meg a diákoktól. Érdekességük, 
hogy a tankönyvekben nem sze-
replő ismereteket is közölnek esz-
szé jelleggel, melyek elolvasásával 
a versenyzők tudásukat bővíthetik, 
más megvilágításban informálód-
hatnak ismert problémákról. 

A szervezők gyakorlati feladatot 
is kijelölnek a megyei és az or-
szágos döntőbe jutott tanulók szá-
mára, melyek egy adott probléma 
egyedi megoldását kívánják meg a 

versenyző csoportoktól. Nevelési 
és módszertani szempontból rend-
kívül fontos, hogy ez a korosztály 
megtapasztalja, hogy a jó, közösen 
megvitatott ötletek, a megoldások 
kivitelezése, gyakorlati alkalmaz-
hatósága, a kézügyesség mennyire 
fontos szerepet játszanak a munka-
végzés során. A diákok itt élhetik 
át a csapatmunkát; egymás véle-
ményének elfogadását, a célrave-
zető vitákat, a kompromisszumok 
keresését, a toleranciát, az ésszerű 
munkamegosztást, és tapasztalhat-
ják meg az együtt végzett munka 
örömét. 

A verseny négyfordulós (iskolai, 
kistérségi, megyei és országos). 
Az elsőben egyénileg, majd a kis-
térségitől kezdődően 3 fős csa-
patokban válaszolnak meg a ver-
senyzők írásbeli kérdéseket, ill. 
végeznek el gyakorlati felada-
tot a meghirdetett témakörökben. 
A versenykiírás pontosan megfo-
galmazott, a kiadó a felkészülés-
hez, a tájékozódáshoz tanácsokat 
ad a jelentkezőknek. 

A verseny első fordulójának hely-
színei az iskolák; a kistérségi és a 
megyei döntőkön az Apáczai Ki-
adó szakreferensei biztosítják a le-
bonyolítás gördülékenységét, fel-
ügyelik a szabályos, valamennyi 
helyszínre nézve egységes értéke-
lést és kivitelezést. Ennek a szer-
vezési formának erőssége, hogy 
biztosítja a diákok országosan is 
egységes, lehetőség szerint szub-

jektivitástól mentes elbírálását.         
Az országos döntőre, rangjának 
megfelelően az Apáczai Kiadó 
Bu dapesti Központjában kerül sor. 
A versenyhez, az ünnepivé tett al-
kalomhoz illően irodalmi és ze-
nei alkotások élvezete, és köszön-
tő szavak is tartoznak. Az ATTV 
szervezői nemes célt tűztek ki és 
valósítanak meg a verseny szer-
vezésével és színvonalas lebo-
nyolításával. Példaértékű a pénz- 
és könyvjutalmak és a különdíjak 
mennyisége. Az iskolai fordu-
lók versenyzői, a csapatok, taná-
rok munkájának erkölcsi elisme-
rése mellett az anyagi támogatás 
is lényegesen nagyobb mértékű, 
mint amelyet más versenyeken 
biztosítanak a szervezők. A Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság 
a szakmai támogatás mellett egy 
művészeti tábor szervezésével já-
rul hozzá és jutalmazza a legjobb 
eredményt elért versenyzőket. 

A tanári és tanulói visszajelzé-
sek alátámasztják a verseny iránti 
igényt, a jelentkezők számának nö-
vekedése a fokozódó érdeklődést. 
A döntőt megelőzően mi mást kí-
vánhatnék, mint sikeres szereplést 
a diákoknak, elégedettséget, a fi a-
tal tehetségek felfedezésének örö-
mét a szervezőknek.

Bohdaneczky Lászlóné,
a Debreceni Egyetem Kossuth 
Gyakorló Gimnáziumának taná-
ra, az MTT ügyvivője
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TANÍTÓK APÁCZAI NYÁRI AKADÉMIÁJA 
– Az ismerethordozók szerepe a tanítási gyakorlat és módszertani kultúra fejlesztésében –

2009. június 15-től június 20-ig

Helyszíne: Az Apáczai Kiadó Kft. celldömölki székháza (9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.)
Résztvevők száma: 100 fő (bentlakásos)
Tartalma: plenáris előadások, bemutató tanítások, szekciók, konzultációk, valamint a témákhoz kapcsolódó kirándulások 
és szabadprogramok (Ság hegyi túra, Sárvári Gyógyfürdő, Nádasdy-vár, Sümegi Várjátékok, Tücsök bábcsoport)
A tanfolyam 30 órás, akkreditált. A hallgatók az eredményes részvételért 30 kreditpontot és tanúsítványt kapnak.
A tanfolyam zárásaként tanítási tervezetet készítenek egy választott tantárgyból, valamint szakmailag véleményeznek 
egy-egy apáczais tankönyvet vagy egy interaktív tananyagot.
A tanfolyam célja: 
–  A tanítók ismerjék meg a gyakorlati munkájukat meghatározó legújabb jogszabályokat! 
–  Ismerjék meg az általuk választott tankönyvek és interaktív tananyagok kiadójának működési feltételeit, pedagógiai 

koncepcióját, a tanítási gyakorlat és módszertan fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységét!
–  Váljon tudatossá a résztvevők számára az Apáczai Kiadó által kiadott tankönyvek, interaktív taneszközök használatá-

ban a kompetenciaelvű oktatás, a felkínált továbbképzések, szolgáltatások, lehetőségek kihasználása!
–  Ismerjék fel, hogy önmaguk számára is fontos a gyakorlati tapasztalatok gyűjtése, nevelő-oktató munkájuk megújítása 

a hatékony nevelés érdekében!
Az egyhetes, magas színvonalú szakmai továbbképzés, a kompetencia alapú oktatás, valamint a nem szakrendszerű oktatás 
kérdéseiben való tájékozódás, a szabadprogramok, teljes ellátás (mondjuk ki: nyaralás!) költsége mindössze 48 000 forint, 
a bázisiskolák pedagógusai számára 43 000 Ft, melynek kiegyenlítése az iskoláknak nyújtott visszatérítésből is lehetséges. 
A TANYA-ra bekerülni éppen ezért egyrészt jutalom, másrészt kitüntetés is! 
Jelentkezni lehet 2009. április 25-ig az Apáczai Kiadó által készített jelentkezési lapon, melyet a www.apaczai.hu hon-
lapról tölthetnek le. A szállodai szobákat a jelentkezés sorrendjében foglaljuk le. 
Mindenkit szeretettel hívunk, de főként olyan tanítókat várunk, akik még nem tapasztalhatták meg a TANYA magas 
szakmai színvonalát, kedves, őszinte baráti hangulatát és az Apáczai Kiadó vendégszeretetét.

A jelentkezési lap és a képzési szerződés letölthető a www.apaczai.hu honlapról.

PROGRAM
Június 15. hétfő

1500–1600 Megérkezés Celldömölkre
Regisztráció az Apáczai Kiadó recepcióján. A szállás elfoglalása

1600–1815 Csoportépítés forgószínpadszerűen
Csájiné Knézics Anikó, Szilvásiné Turzó Ágnes, Makláriné Hajas Teréz tankönyvszerzők
Hallgatók: 18.55-re sétáljanak be az Apáczai Kiadóba

1900– Ünnepélyes megnyitó – A Liszt Ferenc Vegyeskar koncertje
Fehér László (Celldömölk város polgármestere) és Esztergályos Jenő (az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója) kö-
szönti a vendégeket
Állófogadás. Ismerkedési est

Június 16. kedd
Gondolkodásfejlesztés a tehetséggondozás és a felzárkóztatás szolgálatában-nap

800–845 Hallgatók: 7.55-re jöjjenek minden nap!
Az Apáczai Kiadó bemutatása 
Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója 
– Pedagógiai koncepció; Feladat- és tevékenységrendszer; Erőforrásfejlesztés; A tárgyi feltételrendszer fejlesztése; 
A humánerőforrás fejlesztésének szempontjai; Kapcsolatrendszer (intézmények, pedagógusok); A pedagógusoknak 
nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel a tanítókra

845–930 A kooperatív órai munka szervezése matematikaórán
K. dr. Nagy Emese a neveléstudomány doktora, oktatási szakértő

930–1000 Szünet

1000–1100 Tehetség és kreativitás – Dr. Mező Ferenc adjunktus, Debreceni Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszék

1100–1200 A pedagógiai fejlesztések elmélete és gyakorlata – Dr. Vass Vilmos docens, Pannon Egyetem

1200–1315 Ebédszünet
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1315–1420 Kerekasztal-beszélgetések a Városi Művelődési Központban
1. Esélyegyenlőség: K. dr. Nagy Emese
2. Kreativitásfejlesztés: Dr. Mező Ferenc
3. A NAT, a pedagógiai fejlesztések szolgálatában: Dr. Vass Vilmos

1420–1450 Szünet

1450–1630 Szekciók: Órarészletekkel, interaktív módon
1. ISKOLA: Tehetséggondozás az Apáczai Kiadó matematikakönyveivel
Csekné Szabó Katalin – Szilas Ádámné – Balassa Lászlóné tankönyvszerzők
2. ISKOLA: Képességfejlesztés – Kós Nóra főiskolai oktató
3. ISKOLA: A nem szakrendszerű oktatás matematikatanításának gyakorlata – Lepenye Mária vezető peda-
gógus
4. ISKOLA: Alapműveletek – játékos feladatmegoldás – Kuruczné Borbély Márta – Varga Lívia tankönyvszerzők
5. ISKOLA: Képességfejlesztés a technikaórán – Török Márton Ibolya tankönyvszerző
6. Gondolkodásfejlesztési stratégiák– Maleczkyné Hallók Edit közoktatási szakértő

1830– A busz indulása: 18.20 a Vasvirág elől. Vissza: 23.15-kor indul
Ság hegyi túra 3 csoportban
Ismerkedési est (vacsora) a Krisztina Csárdában

Június 17. szerda
Integrált nyelvi-irodalmi képesség napja

800–845 Bemutató tanítások:
1. A szociális kompetencia és az érzelmi intelligencia fejlesztése olvasásórán – Burai Lászlóné tankönyvszerző
2. A szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése fogalmazásórán – Dr. Faragó Attiláné tankönyvszerző
3. Az életviteli kompetencia és a környezeti kompetencia – Dr. Mester Miklósné tankönyvíró
4. Differenciált fejlesztés matematikaórán – J. Lestyán Erzsébet főiskolai oktató

845–930 A tanórák megbeszélése
Vezeti:
1. Lőkkösné Varga Alíz tanító és Burai Lászlóné tankönyvszerző: A szociális kompetencia és az érzelmi intelligen-
cia fejlesztése olvasásórán 
2. Dienesné Mesterházi Márta tanító és dr. Mester Miklósné tankönyvíró: Az életviteli kompetencia és a környe-
zeti kompetencia
3. Tarafás Ildikó tanító és Dr. Faragó Attiláné tankönyvszerző: A szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejleszté-
se fogalmazásórán
4. Pajor Katalin tanító és J. Lestyán Erzsébet főiskolai oktató: Differenciált fejlesztés matematikaórán

930–1000 Szünet – A búcsúest feladatainak ismertetése

1000–1030 Az olvasás-szövegértési kompetencia fejlesztésének lehetőségei első osztályban – Esztergályosné Földesi Katalin tan-
könyvíró

1030–1115 Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése és az interaktív nyelvtan tananyag bemutatása – Fülöp Mária tankönyvíró

1115–1145 Szünet

1145–1230 A magyar nyelv a 21. században – Dr. Balázs Géza nyelvészprofesszor

1230–1345 Ebédszünet

1345–1500 Szekciók I. 
1. NAGYTEREM: Az olvasás tanítása, a szövegértés és a helyesírás alapozása első osztályban
Az „interaktív” olvasókönyv, az interaktív tábla bemutatása – Esztergályosné Földesi Katalin tankönyvszerző
2. ISKOLA: A tanulás tanítása – Kerékgyártó Éva közoktatási szakértő 
3. ISKOLA: A vitaalapú tanulási technika alkalmazása – Tímárné Hunya Tünde főiskolai oktató
4. ISKOLA: A kompetencia alapú képességfejlesztés a mozgástevékenység tervezésében
Az integrált/inkluzív nevelés kérdései – Gaál Sándorné rektorhelyettes 
5. ISKOLA: A differenciálás gyakorlati megvalósítása a tanítás gyakorlatában – Bella Tibor igazgató, közoktatá-
si szakértő

1505–1620

Így minden 
hallgató 2 
szekción részt 
tud venni. 

Szekciók II.
1. NAGYTEREM: Az olvasás tanítása, a szövegértés és a helyesírás alapozása első osztályban 
Az „interaktív” olvasókönyv, az interaktív tábla bemutatása – Esztergályosné Földesi Katalin tankönyvíró 
2. ISKOLA: A tanulás tanítása – Kerékgyártó Éva közoktatási szakértő 
3. ISKOLA: A vitaalapú tanulási technika alkalmazása – Tímárné Hunya Tünde főiskolai oktató
4. ISKOLA: A kompetencia alapú képességfejlesztés a mozgástevékenység tervezésében
Az integrált/inkluzív nevelés kérdései – Gaál Sándorné főiskolai docens  
5. ISKOLA: A differenciált rétegek megismerése, létrehozása – Bella Tibor igazgató, közoktatási szakértő

Fakultatív: Wellness a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőben



1835–1910 Hallgatók: 18.30-ra a Művelődési Házba jöjjenek!
Tücsök bábcsoport műsora

1915–2000 Ökumenikus istentisztelet

2000  Vacsora

Június 18. csütörtök
A személyes harmónia és a társadalmi környezet összhangja-nap 

800–810 A TéT újság, a nem szakrendszerű oktatás segítésére – Rozmán László szerkesztő

810–830 A Szivárvány… gyermekfolyóirat mint az oktatás-nevelés fontos segítője – Láng Hajnalka szerkesztő
A Szivárvány… Pedagógus nyereményjáték nyerteseinek sorsolása  

830–840 A Tanítás-Tanulás folyóirat a pedagógusok szolgálatában – Somogyi Mónika szerkesztő

840–910 A mi világunk környezetismeret tantárgy tanítása interaktív tananyaggal – Dr. Mester Miklósné tankönyvíró

910–940 A 3., 4. évfolyamos környezetismeret tantárgy koncentrikus bővülése az 5–6. évfolyam természetismeret anya-
gában, interaktív tananyaggal – Horváth Miklós docens, tankönyvszerző

940–1000 Szünet 

1000–1030 Új könyveink: Informatika 1–4. – Majdanics Lászlóné tankönyvszerző – Horváth Krisztina tankönyvszerző

1030–1105 Az Apáczai Kiadó és a HIP Kft. értékelési rendszere – Szende Attila – Esztergályosné Földesi Katalin 

1110–1150 Az angol nyelv tanítása az Apáczai Kiadó könyveivel 
Órarészlet bemutatása (nagyterem) – Csikósné Marton Lívia – Odzené Szemenyei Márta – Nagyné Stramszky Ka-
talin – Sallai Csilla  
A német nyelv tanítása az Apáczai Kiadó könyveivel 
Órarészlet bemutatása (Városi Iskola)– Angeli Éva  

1150–1210 Szünet

1210–1300 Professzor Dr. Czeizel Endre előadása

1300 Ebédszünet

1500– A busz a Vasvirágtól indul 15 órakor. Vissza a Művelődési Házig megy, a vacsora idejére érkezik meg. – Sümegi 
Várjátékok 

1830– Vacsora 

Készülődés a záró programra

Június 19. péntek 
Merjünk vállalkozni-nap 

800–845  Oktatáspolitikai, és pedagógia a minőség jegyében – Az OKM képviselője 

845–930  A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati alkalmazása – Jurecz Emil igazgató

930–1000 Szünet 

1000–1045   Egy tanóra a kompetenciafejlesztés szolgálatában – Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró

1045–1130   Élményszerű vizuális oktatás az alsó tagozatban – Imrehné Sebestyén Margit – Horváth Katalin tankönyvszerzők

1130–1200   Szünet 

1200–1245  Az elmélet és gyakorlat egysége az ének-zene tanításában – Albertné Balogh Márta tankönyvszerző és Balássy 
Szabolcs zenetanár

1245–1330 ISKOLA: Ének-zene bemutató tanítás – Süle Ferenc tankönyvszerző

1345–1445 Ebédszünet 

1445–1800   Felkészülés az esti programra

1800–1930   Sárvár nevezetességeinek megtekintése. A busz a Vasvirág elől indul 18 órakor. 

1930–2000 Utazás Sitkére

2000– „JÁTÉK A KASTÉLYBAN” Zárórendezvény a Sitkei kastélyban. A busz visszaindul 23.45-kor

Június 20. szombat
A tanfolyam zárása

830–930 A minőségbiztosítási lapok kitöltése
A záródolgozati témák átadása

930– Tanúsítványok átadása, a továbbképzés zárása 
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