
T E H E T S É G
XVIII. évfolyam 2010/2. szám

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

A tartalomból:

„Az emberi képességeknek nincs még egy olyan területe, ahol az öröklődés és a környezet szerepét illetően 
nagyobb vita folyna, mint az intelligencia.”
(Dr. Tóth László: Adottság vagy nevelés?)

„A tehetségesek személyiségjellemzői között megtalálható a korukat meghaladó verbalitás és az absztrakt 
gondolkodás életkorinál magasabb szintje.”

(Harmatiné dr. Olajos Tímea: Tehetség: a család és az iskola közös kihívása)

„Sárospatakon elsősorban a tehetséges tanulók felkutatásának és kiválogatásának megszervezéséről volt 
szó, nem pedig a tehetségvédelem szervezeti kereteinek megteremtéséről.” 

(Bánfai József: A sárospataki tehetségkutatás 75 éve)

„Örvendetesnek tartom, hogy most az új kormány oktatáspolitikájában jó törekvések is látszanak. 
Helyesnek tartom, hogy az oktatás mellé vissza akarják helyezni jogaiba a nevelést.”

(Zombory Zoltán: Az oktatásügy aktuális kérdéseiről)



10 éves az Apáczai Kiadó Budapesti Központja
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30 éve
hunyt el a tehetségesek lelki folya-
matait is kutató lengyel pszichiáter, 
pszichológus, fi lozófus, költő, ze-
neszerző és színműíró, Kazimierz 
Dabrowski (született: 1902). A vi-
lágháborúkban szerzett tapaszta-
latai alapján dolgozta ki érzelmi 
fejlődéselméletét. Azt tapasztalta, 
hogy azoknak, akik életük kockáz-
tatásával mentettek másokat, kü-
lönbözniük kell az erőszakos cse-
lekményeket elkövetőktől. A kóros 
önzéstől a teljes altruizmusig öt 
fejlődési szintet különített el. Az 
alacsonyabb szintről a magasabb 
szintre csak kivételesen léphet át 
az ember; a szintek nem életkorhoz 
kötöttek; a magasabb szintek nem 
foglalják magukba a kevésbé fej-
letteket. Ismert kifejezése a pozi-
tív dezintegráció, amikor az integ-
ráltabb szint akkor erősödik meg a 
személyiségben, ha a kevéssé in-
tegrált szétesik. Ez főleg serdülő-
korban tapasztalható, és általában 
krízist okoz. Megkülönböztette az 
érzelmi fejlődés szintjeit. 

Az 1. szint: az egyén késztetései 
primitívek, a tudattalan kiszolgál-
tatottjaként nem érez bűntudatot, 
kevés együttérzést mutat mások 
iránt, sokuk ezen a szinten élik le 
életüket.  

A 2. szint: A primitív pszichés 
struktúra veszít merevségéből, ez-
zel bizonytalanságba taszítva az 
egyént, aki emiatt befolyásolható-
vá válik. Értékeik a környezetből 
származnak, nem belülről fakad-
nak, de az egyén törekszik az ideál 
elérésére. 

A 3. szint: Az alacsonyabb és a 
magasabb szintű motívumok konf-
liktusa jellemzi, az egyén feszült-
séget él át, az empátiára és a krea-
tivitásra való hajlama felerősödik. 
Fő támasza az intelligencia. 

A 4. szint: A belső konfl iktusok 
eltünedeznek. Az ideális és a reá-
lis összhangja jellemzi a személyt. 
Önmagát és másokat objektíven 
látja, tudatosan szabályozza fejlő-
dését. 

Az 5. szint: Teljes az átalakulás, 
az egyén az ideális megvalósításá-
ra törekszik. Harmónia, szolgálat, 
altruizmus, belső konfl iktusok hiá-
nya jellemzi (Teréz anya-jelenség). 
Ezen a szinten kevesen vannak, és 
mind tehetségesek.

Forrás: A tehetségfejlesztés kisen  -
ciklopédiája, Pedellus Tankönyv -
kia dó,2003.

Magyar Tehetséggondozó
Társaság
Balogh László
elnök www.mateh.hu

Aktuális
2010. május 12-én ülésezett a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság Elnöksége és Választ-
mánya. Mindkét fórum áttekintette az MTT 
és  az Apáczai Kiadó vezetője által 2010. már-
cius 10-én aláírt „Együttműködési  megálla-
podás”-ból adódó  tennivalóinkat. Az MTT 
továbbra is vállalja kiemelt feladatként, hogy 
szakemberei segítséget nyújtanak a Kiadó te-
hetséggondozó tevékenységéhez, tanulmányi 
versenyeihez, részt veszünk a Kiadó rendez-
vényein előadóként, s hasonló szerepben köz-
reműködünk a Kiadó akkreditált továbbkép-
zésein. A Tehetség újság továbbra is az MTT 
folyóirataként jelenik meg – az MTT Választ-
mánya által kinevezett és felügyelt – Százdi 
Antal felelős  szerkesztő által irányított – szer-
kesztő bizottság koordinálásában, az Apá czai 
Kiadó  kiadásában, évente 4 alkalommal, 16–
24 oldal  terjedelemben. Az Apáczai Kiadó 
több éve tartó jelentős anyagi és szakmai se-
gítségét ezúton is köszönjük. 

Ugyancsak mindkét vezetői fórum tár-
gyalta a MTT által 2009-ben alapított „Tehet-
ségekért” díjra beérkezett javaslatokat. Ezt a 
kitüntetést azok kaphatják meg, akik kiemel-
kedő munkát végeztek éveken át a magyar te-
hetséggondozás hazai és határon túli fejlesz-
tésében. Ez évi kitüntetésre 13 javaslat érke-
zett, s a Választmány úgy döntött egyénekre 
szóló  titkos szavazással, hogy a szeptemberi 
MTT-konferencián 10  szakember kapja meg 
ezen elismerést.

Az elnökség és a választmány is meghall-
gatta Fodor Istvánné igazgató asszony 
(Mezőkovácsháza, Csanád Vezér Általános 
Iskola) előterjesztésében a rendes évi MTT-
konferencia programtervezetét és a lebonyolí-
tás  technikai feltételeiről szóló előterjesztést, 

s azokat jóváhagyta. Amint azt már korábbi 
Aktuálisunkban is jeleztük, a  konferenciát 
(ennek keretében a szokásos évi közgyűlé-
sünket) szeptember 24–25-én tartjuk Mező-
kovácsházán. A részletes program és a jelent-
kezési lap augusztus közepétől lesz elérhető 
honlapunkon (www.mateh.hu), jelentkezni 
szeptember 15-ig lehet.  Az ECHA-Diplomá-
sok Műhelyének következő rendezvénye no-
vember 26–27-én lesz Törökszentmiklóson, a 
Bercsényi Miklós Gimnáziumban, a program 
és a jelentkezési lap októberben kerül fel hon-
lapunkra.

Megtárgyalta mindkét vezetői fórum, 
hogy milyen szakmai szerepet vállal az MTT 
a Magyar Géniusz Program által szervezett 
továbbképzésekben, s áttekintette azt is, mi-
lyen lehetőségeket kínálnak ezek a tovább-
képzések az MTT tagjainak  a szakmai to-
vábbfejlődésben. A vezetés ezúton is felhívja 
a tagság fi gyelmét, hogy augusztusban-szep-
temberben várhatóan újabb csoportos és egyé-
ni továbbképzési lehetőségek kerülnek meg-
hirdetésre, a részletekről a  www.tehetsegpont.
hu honlapon lehet majd tájékozódni.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság több 
tagja is jelentős elismerésben részesült sok 
éves magas színvonalú  tehetségsegítő mun-
kájáért. Csermely Péter professzor Magyar 
Örökség Díjat kapott, H.  Nagy Anna a Te-
hetségek Szolgálatáért életműdíjat kapta, 
Kormos Dénes tagtársunkat pedig a Tehet-
ségek Szolgálatáért éves díjban részesítet-
ték. Mindhárom kitüntetettnek szívből gratu-
lálunk, s további sikereket kívánunk a tehet-
séggondozás felvirágoztatásában.

 Dr. Balogh László

 Kvasznay Gulyás Margit festőművész gondolata a tehetségről
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Adottság vagy nevelés?
Dr. Tóth László

A különféle egyé-
ni sajátosságok 
eredete mind a 
mai napig vita tár-
gyát képezi. Van-
nak, akik az egyé-
ni sajátosságokat 

a genetikai öröklésnek tulajdonítják, 
míg mások szocializációs tényezőkre, 
így például a családtagok mintaadására, 
a kortársak hatására vagy éppen az adott 
társadalmi körön belül érvényes szoká-
sokra vezetik vissza.

Az emberi képességeknek nincs még 
egy olyan területe, ahol az öröklődés és a 
környezet szerepét illetően nagyobb vi-
ta folyna, mint az intelligencia. Mivel az 
emberi intellektus eredete nem egysze-
rűen csak tudományos probléma, hanem 
komoly társadalmi és politikai leágazásai 
is vannak, ezért igen fontos, hogy az itt 
felmerülő kérdés tekintetében tisztán lás-
sunk. Ez a kérdés pedig a következő: mi-
lyen mértékben tulajdonítható az intelli-
gencia a genetikai öröklésnek?

Az intelligencia öröklődésének mér-
téke nagy viharokat kavart a tudomá-
nyos körökben. Ma is vannak kutatók, 
akik azt tartják, hogy az emberi intelli-
genciát döntően az öröklődés határozza 
meg, ugyanakkor a szakterület tudósa-
inak többsége inkább azon az álláspon-
ton van, hogy az intelligenciát örökletes 
és környezeti tényezők egyaránt befolyá-
solják, és e két faktor közreműködését 
lehetetlen elválasztani egymástól.

A vita kiindulópontja kétségkívül az 
örökléspártiaknak kedvezett, ugyanis a 
tudományos kutatásban ennek a szem-
léletnek volt hagyománya. Galton, a 19. 
század második felének neves tudósa 
meg volt győződve arról, hogy a külön-
féle tehetségfajták és egyáltalán az intel-
ligencia öröklődik, és családkutatások-
kal ezt próbálta igazolni. Ebben azonban 
tévedett. Adatai csak annyit bizonyíta-
nak, hogy például a zenész családokban 
gyakrabban fordul elő zenei tehetség, 

lenőrizhetjük. Összevethetjük például az 
egypetéjű ikreket egymással, valamint 
az egypetéjű ikreket a testvéreikkel. Egy 
másik összehasonlítás a kétpetéjű ikrek 
közötti különbség mértékének a megál-
lapítására irányulhat. Bár a kétpetéjű ik-
rek más-más petesejt és spermium talál-
kozásából jönnek létre, ettől eltekintve 
semmiben sem különböznek az egypeté-
jű ikrektől. Mégis, a kutatások szerint az 
egypetéjű ikrek voltak azok, akik a kü-
lönböző mérések során következetes ha-
sonlóságot mutattak. Ennél fogva okkal 
következtethetünk arra, hogy a gyermek 
fejlődését döntően az öröklődés határoz-
za meg. Csakhogy az öröklődés befolyá-
soló hatása az egyéni sajátosságok függ-
vényében eltért. Kiderült, hogy mind az 
egypetéjű, mind a kétpetéjű ikrek a testi 
vonások tekintetében hasonlítanak egy-
másra a legjobban, valamivel kevésbé az 
intelligencia, és még kevésbé a személyi-
ség és az érzelmek terén.

Vannak olyan kutatások, amelyek 
azt vizsgálják, hogy a más-más környe-
zetben felnőtt egypetéjű ikrek esetében 
a környezeti hatások mekkora nagyság-
rendet képviselnek. E kutatások arra az 
összegző megállapításra jutottak, hogy 
az egymástól elválasztott, de hasonló 
környezetben felnőtt egypetéjű ikrek in-
telligenciájában elhanyagolhatóak a kü-
lönbségek. Ha azonban a különválasztva 
felnőtt egypetéjű ikrek környezete na-
gyon eltér egymástól, ez az intelligencia-
tesztekben nyújtott teljesítményeikben is 
markánsan kifejeződik.

Ahol nincsenek ikrek, az örökletes 
faktorok hatásának közvetlen megálla-
pítása nem lehetséges. Mivel egyesek 
megalapozatlanul vontak le következ-
tetéseket a faji különbségek intelligen-
ciabeli megnyilvánulásaira nézve, ezért 
a legtöbb pszichológus rendkívül visz-
szafogott, amikor az intelligencia örök-
lődésére vonatkozóan feltevésekbe bo-
csátkozik. A pszichológusok inkább a 
környezeti tényezők kutatását részesítik 

mint más családokban. A tévedés forrá-
sa Galton módszerében keresendő. Elő-
ször is Galton az általa feltételezett ge-
netikai vonást vagy vonáskombinációkat 
nem közvetlenül kutatta. Ehhez sem el-
méleti, sem technikai eszközök nem áll-
tak rendelkezésére. Aztán Galton min-
tavételi technikája helytelen volt, mivel 
csak már ismert, kiváló családokat vá-
lasztott ki. Továbbá Galton nem számolt 
a tisztán szociális hatásokkal, adataiban 
a genetikai és a szociális tényezők nem 
kerültek szétválasztásra. Végül Galton 
gyakran másod-vagy harmadkézből szár-
mazó adatokkal dolgozott, és ezek való-
diságát nem vizsgálta. Mindezek ellenére 
Galtont azért tekintjük eredeti gondolko-
dónak, mert a tehetség első tudományos 
igényű tanulmányozása az ő érdeme.

Galton felfogását tette magáévá töb-
bek között Terman, a Stanford Egyetem 
Pszichológiai Tanszékének vezetője, aki 
a 20. század első felében nagyszabású 
longitudinális vizsgálatot indított 1528 
140 feletti IQ-jú gyermekkel annak bizo-
nyítására, hogy az intelligencia egy éle-
ten át állandó, s ha állandó, akkor ennek 
örökletes alapja van. Adatai azonban ezt 
csak részben támasztották alá. Terman 
emberi nagyságát mutatja, hogy két év-
vel a halála előtt nyilvánosan elismerte 
tévedését, vagyis azt, hogy alábecsülte a 
környezet szerepét.

Az öröklődés és a környezet hatásai-
nak megítéléséhez maga a természet kí-
nálja a lehetőségeket. A kritikus tényező 
az öröklődés változatlanságának biztosí-
tása. Mint tudjuk, az ugyanazon szülőktől 
származó utódok vizsgálata nem vezet-
het eredményre, mert minden gyermek 
saját egyedi genetikai felépítéssel rendel-
kezik. Erre csak az egypetéjű ikrek alkal-
masak, akiknek a genetikai anyaga egy-
forma, következésképpen az ilyen ikrek 
között mutatkozó különbségeket nagy 
biztonsággal lehet a környezeti ténye-
zőknek tulajdonítani. A környezeti hatá-
sok szerepét összehasonlítások révén el-
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előnyben, annak a meghatározására töre-
kedve, hogy a családi tényezők, az em-
berek, az intézmények és a tágabb társa-
dalom normái milyen hatással vannak a 
gyermekek viselkedésére, és hogy ma-
guk a gyermekek miként befolyásolják a 
környezetüket.

A legtöbb szocializációs kutatás tá-
gabb szemléleti keretek között tartja 
szükségesnek vizsgálni azt a kontextust, 
amelyben az ember fejlődik. Jóllehet eti-
kai okokból nehézségbe ütközik olyan 
kutatásokat végezni, melyek például az 
alultápláltságnak az intelligenciára gya-
korolt hatását vizsgálnák, mégis – ál-
latok és emberek tanulmányozásából 
származó – bizonyítékok vannak arra 
nézve, hogy az élet korai időszakában 
való hiányos táplálkozás értelmi vissza-
maradottságot von maga után. A magas 
szocioökonómiai státuszú csoportokhoz 
tartozók utódai átlagban magasabb IQ-ra 
tesznek szert, mint azok, akiknek a szülei 
alacsony szocioökonómiai státuszúak. A 
kisgyermeki fejlődési skálákon mutatott 
gyenge teljesítmény nagyobb valószínű-
séggel von maga után gyenge intellektu-
ális teljesítményt a későbbi életkorokban 

is alacsony szocioökonómiai státusz mel-
lett, mint magas szocioökonómiai státusz 
mellett (Scarr és Weinberg, 1981).

Bár az adottság (öröklődés) vagy ne-
velés (környezet) szerepével kapcsolatos 
vita ma sem zárult le, napjainkban, ami-
kor befejeződött a HUGO-program (az 
emberi génállomány feltérképezésének 
nagyszabású programja), jóval megala-
pozottabb állítások tehetők e két faktor 
szerepéről. Ma már tudjuk, hogy az olyan 
személyiségjegyek, mint a világnézet, 
politikai állásfoglalás, szociális-etikai ér-
zék döntően tanult jellegek. Ezzel szem-
ben az ősi mimikai mozgásformák, az 
elemi és automatikus mozgások, a mo-
toros tempó, az aktivitási szint vagy az 
abszolút hallás csaknem teljes egészében 
örökletesen meghatározott. A hangulat, 
emocionalitás, dominancia-agresszivitás 
és az értelmi képesség középtájon talál-
ható. Ami az értelmi képesség létrejöt-
tét illeti, ebben az öröklés és a környezet 
67%-os, illetve 33%-os arányát fogadják 
el a kutatók (Czeizel, 1997).

Cikkünket azzal kezdtük, hogy a kü-
lönféle egyéni sajátosságok eredete mind 
a mai napig vita tárgyát képezi. Napja-

inkban azonban a bemutatott szélsősé-
ges álláspontok mind ritkábban bukkan-
nak fel a szakirodalomban. Vita inkább 
azon van, hogy pontosan milyen embe-
ri jellemzőket és milyen mértékben hatá-
roznak meg az örökletes, illetve környe-
zeti tényezők.
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Tehetség: a család és az iskola közös kihívása 
Harmatiné dr. Olajos Tímea

A tehetségesek sze-
mélyiségfejleszté-
sének optimalizá-
lásához különösen 
fontos a pedagó-
gusok és a szülők 
rendszeres párbe-
széde, együttműkö-

dése. Bármely tehetséggondozó program-
ról is legyen szó, hatékonyságát markáns 
módon befolyásolja az a tény, hogy meny-
nyire harmonizál a család értékrendjével, 
nevelési elképzeléseivel, pedagógiai kul-
túrájával, az esetleges családi elvárások-
kal. 

Ideális esetben illeszkedik az iskolai 
és családi célok és tehetségfejlesztési el-
képzelések rendszere, az oktatásról–ne-
velésről hasonlóan vélekedik a két szoci-
alizációs színtér. Kevésbé ideális esetben 
bizonyos pontokon nézetkülönbségek áll-

hatnak fenn, melyek kellő odafi gyeléssel, 
tanácsadással, beszélgetéssel tisztázhatók. 

Igen hasznos, ha pszichológus szakem-
ber közreműködésével maguk a családok 
is segítséget kaphatnak esetleges nehéz-
ségeik, felmerülő kérdéseik megoldásá-
ban.  A tanulók adottságairól, képessége-
iről, személyiségéről szerzett in formációk 
megosztása a szülőkkel növeli a család is-
kola iránti bizalmát, elköteleződését. A te-
hetséges gyermekek nevelése, fejlesztése 
nemcsak az iskola számára jelent nagy ki-
hívást, de kihívást jelentő feladat magának 
a szülőnek is, hiszen emocionális és intel-
lektuális jellegzetességeik miatt sokszor 
speciális bánásmódot igényelnek otthon 
is ezek a gyerekek. A tehetségesek szemé-
lyiségjellemzőit fi gyelembe véve, gondol-
junk arra, hogy pl. a fejlődésbeli előnyük, 
esetleges érzékenységük vagy maxima-
lizmusuk, magas energiaszintjük, fejlett 

igazságérzetük mind-mind olyan jelleg-
zetesség, amelyre a helyes reagálás nem 
magától értetődő, sőt konfl iktusok forrása 
lehet a családon belül is. Sokan nem gon-
dolnak arra, de a testvérkapcsolatok dina-
mikáját is áthatja a tehetség megléte vagy 
hiánya. Egyes  szülők pedig amiatt ag-
gódnak, hogy a tehetséges gyermek test-
vérének önértékelése kedvezőtlenül fog 
változni az évek során. Ez nem törvény-
szerűen következik be, mert számos ténye-
ző árnyalja a helyzetet: a születési sorrend, 
a gyermekek kora, neme, intellektuális ké-
pességeik szintje, de legalább ilyen fontos 
tényező a családtagok kapcsolatrendszeré-
nek milyensége és dinamikája vagy a ne-
velési stílus és családi légkör. Azokban a 
családokban, ahol elfogadják és tisztelet-
ben tartják az individuális különbsége-
ket, valamint  minimalizálják a kiemelke-
dő ké pességgel rendelkező testvérrel való 
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hasonlítgatást, az önértékelés nem fog 
meginogni. A következőkben DAVIS és 
RIMM (1993) e témakörben készült tanul-
mányából kiindulva mutatunk be néhány 
olyan jellegzetes problémát, kommuni-
kációs mintázatot, „üzenetet” és tévedést, 
melyek ismerete a hatékony tanácsadás-
ban, szülőkkel folytatott konzultációban 
fontos szerepet tölt be.

A „ki a főnök?” probléma
A tehetségesek személyiségjellemzői kö-
zött megtalálható a korukat meghaladó 
verbalitás és az absztrakt gondolkodás 
élet korinál magasabb szintje. E jellegze-
tességek elvonják a fi gyelmet arról, hogy 
nem párosul velük kellő tapasztalat és 
érettség, s ennek következtében időnként 
abba a hibába esnek a szülők, hogy fel-
nőtt döntéshozatallal ruházzák fel gyerme-
keiket, majd látván, hogy nem működik 
a dolog, megpróbálják (időnként túl ké-
sőn) visszavonni a döntéshozatali jogot. E 
helyzet állandósuló konfl iktushoz, hatalmi 
harchoz vezet, melynek következménye-
képpen az otthoni pozitív légkör elvész. 
Mint arra HABERMAN (2010) is felhív-
ja a fi gyelmet, nem könnyű egyensúlyoz-
ni a két következő szülői elvárás között: 
egyrészt a szülők elvárják, hogy tehetsé-
ges gyermekük „szárnyaljon”, próbáljon 
ki új dolgokat, másrészt eközben egyi-
dejűleg azt is szeretnék, hogy meg tud-
ják óvni őt a veszélyektől és a kockázatos 
viselkedéstől. A fentiek különösen akkor 
válnak akut és komoly problémává, ha a 
tehetséges gyermek barátai a nálánál idő-
sebbek közül kerülnek ki. A világos, egy-
értelmű magyarázatok, a logikus érvelés, 
a nyílt kommunikáció, valamint a kölcsö-
nös kompromisszumkészség igen fontos 
eszközei lehetnek a jó szülő-gyerek kap-
csolat fenntartásának.

Kettős üzenetek és féligazságok
A tanácsadói gyakorlat azonban azt mu-
tatja, hogy a családokon belül viszonylag 
gyakran fordulnak elő olyan kommuniká-
ciós mintázatok, melyek mintegy súlyos-
bítják a már meglévő problémákat. Ezek 

közül az első az úgynevezett kettős üzenet. 
Ez alatt azt értjük, amikor egy szülő két, 
egymásnak ellentmondó üzenetet fogal-
maz meg, vagy amikor két szülő külön-kü-
lön egy-egy egymásnak ellentmondó üze-
netet küld a gyermek felé. Ennek példája 
az úgynevezett igen-nem üzenet. Amikor a 
szülő önuralmát elveszítve hevesen reagál 
egy bizonyos szituációra (pl. az elvárttól 
elmaradó teljesítmény, fontos versenyen 
való gyenge szereplés, stb.), majd bocsá-
natot kér, oda vezet, hogy a gyermek végül 
nem tudja eldönteni, szülője most elfogad-
ja vagy elutasítja a viselkedését. A kettős 
üzenet egy másik veszélyes típusa a „hadd 
segítsek, hogy jobb legyen”. Olyan szülők 
kommunikálják gyermekük felé, akik pszi-
chológiai szempontból azonosulnak gyer-
mekükkel, azaz önmagukat látják benne. 
Az azonosulás következtében a gyerek 
sikereit és kudarcait sajátjaként éli meg a 
szülő. Gyakori, hogy „segítő” szándékkal 
bírálják a gyermekük teljesítményét, mun-
káját, javaslataikkal megváltoztatják az 
eredeti elképzelést, amely végül már nem 
a gyermeké, hanem a szülőé lesz. A szitu-
áció következtében a tehetséges gyermek 
elkezd kételkedni saját képességeiben, azt 
fogja érezni, hogy amit tesz, az sohasem 
elég jó. A kételkedés miatt óvatossá vál-
hat, és kudarckerülő magatartást produkál. 
A helyzet másik folyománya lehet a mani-
puláció, azaz a gyermek játszmájává válik 
annak elérése, hogy a kudarctól való félel-
mük miatt a szülők mind többet és többet 
foglalkozzanak vele.

Féligazság: olyan közlés, amely rész-
ben igaz, részben hamis, így könnyen fél-
reértheti a tehetséges gyermek.

 Ilyen pl. a „nagyszerű, de ne hidd, 
hogy zseni vagy” üzenet. Ekkor a szülő el-
sődleges célja, hogy jól beilleszkedő gyer-
meket neveljenek, aki a kortársa között 
vezető szerepet játszik. Valójában félnek 
attól, hogy gyermekük túlságosan az intel-
lektuális tevékenységeknek szenteli ma-
gát, s emiatt izolálódik.

Hasonló féligazság a „hogyha nem 
tudsz győzni, vesztes vagy” és a „győze-
lem minden” üzenet. A probléma előzmé-
nye, hogy a tehetséges gyerekek az iskola 
kezdésekor, az első években kis erőfeszí-
téssel érnek el sikereket, így nem látják át 
könnyen az erőfeszítés és a siker közötti 
kapcsolatot.  Az iskolai karrier egy pontján 
(ez lehet felső tagozat, középiskola vagy 
az egyetemi tanulmányok) előbb-utóbb 
törvényszerűen rájönnek arra, hogy most 

már erőfeszítés nélkül nem maradhatnak 
„győztesek”. Ha ekkor nem váltanak, ko-
moly esély van az elkallódásukra vagy ar-
ra, hogy perifériális területeken igyekez-
zenek sikereket elérni. A fenti két üzenet 
legfőbb problémája, hogy egyrészt nem 
segítenek annak megértésében, hogy az el-
ső helyezésen kívül is lehetnek „győzelmi 
lehetőségek”, másrészt a tehetséges gyer-
mek a „vesztes” helyzetet képességei hiá-
nyával fogja magyarázni. CROSS (2009) 
kiemeli: a tehetséges gyermekek nevelé-
sében a proszociális készségek fejleszté-
se mellett további rendkívül fontos szülői 
feladat a stressz kezelésének tanítása akár 
modellálás útján, másrészt olyan tevékeny-
ségekben való örömtalálás „tanítása”, me-
lyek stresszoldók, rekreációt elősegítőek 
lehetnek, vagy rámutathatnak arra, ezen a 
területen is lehet fejlődni. A szülői példa-
mutatás itt is kiemelkedően hatékonynak 
bizonyul. Végül, de nem utolsó sorban 
hagyni kell megfelelő mennyiségű pihe-
nőidőt a tehetséges gyermeknek.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 
ha a szülői kommunikációt a direkt, egye-
nes, mindkét fél által azonosan értelmez-
hető közlések helyett a kettős üzenetek és 
a féligazságok uralják, könnyen kapcsola-
ti zavart okozhatnak a tehetséges gyermek 
és szülője között, megingathatják a gyer-
mek önértékelését.

A szülői vetélkedés
A pszichológiai szakirodalom kevéssé 
tárgyalt területe a szülők rivalizálásának 
családdinamikai folyamata. Leginkább 
a válások kapcsán lehet e témáról olvas-
ni, pedig kimondva–kimondatlanul sok 
esetben még egy jól funkcionáló család-
ban is tetten érhető a házastársak vetél-
kedése a gyermekek fölötti uralomért, a 
gyermek kedvéért. Játszmák alakulnak ki, 
hagyományosan a „jó, kedves szülő” és 
a „fegyelmező szörny” szerepek mentén. 
A gyer mek természetesen hamar ráérez er-
re a helyzetre, és nagyon komolyan mani-
pulálhatja érdekeinek, vágyainak megfele-
lően a szülőket. Ennek kivédésére csak az 
a stratégia alkalmas, amelyben a két szü-
lő kimutatja nagyrabecsülését, tiszteletét 
a másik véleménye iránt, és értékelik egy-
más teljesítményét.

A „Tökéletes szülőnek lenni” csapdája
A tehetséges gyermeket nevelő szülők szá-
mos esetben maguk is tehetségesek, s így 
rájuk is jellemző vonás a perfekcionizmus. 
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Gyakran törekednek ismereteik bővítésé-
re, kutatnak olyan tanácsok után, melyek 
segítenek nekik „tökéletes szülővé” vál-
ni STUBLAREC (2009).  A tökéletesség 
vágya együtt jár a hibázástól való félelem-
mel, s nagy fokú szorongást okoz. A hibá-
zás azonban nem akadályozható meg, de 
szerencsére nem korrigálhatatlan, s egy-
ben példaadási lehetőség is arra, hogyan 
tanulhatunk a hibákból. Fontos azt is tudni, 
hogy a szülők és a gyerekek nem ugyan-
azon szituációkat emelik ki, mint legna-
gyobb szülői hibákat. A gyerekek sokszor 
olyan helyzeteket említenek példaként, 
amire a szülő egyáltalán nem, vagy alig 
emlékszik, mert jelentéktelennek talál-
ta. Ugyanakkor fordítva is igaz: sokszor  
a szülő által nagy hibának vélt eseményt 
vagy döntést a gyerekek saját szubjektív 
élménymezőjükben másként értékelik. 
A fájdalomtól, kellemetlen eseményektől 
sem tudja egyetlen tökéletes vagy kevés-
bé tökéletes szülő sem megkímélni gyer-
mekét. TOLAN (1999) tanulmányában 
kiemeli, nem is az a legfontosabb, hogy 
mindentől megóvjuk a gyermeket, hanem 
az, hogy segítsünk neki megtalálni a fel-
dolgozási módokat, a továbblépés lehe-
tőségét. Kiemelkedő tehetségek életútját 
vizsgáló tanulmányok alátámasztják ezt, 
mivel legtöbbjük átélt jelentős traumát fel-
növésük során, de ez nagy erejű növeke-
dési tapasztalatot jelentett számukra.

Testvérproblémák
A testvérek közötti versengés jól ismert 
pszichológiai jelenség, amely teljesen nem 
küszöbölhető ki még a legjobban műkö-
dő család kapcsolati dinamikájából sem. 
A testvérek közötti rivalizálás irányulhat 
a szülők fi gyelmének és elismerésének 
megszerzésére, de irányulhat az anyagi 
forrásokhoz való kedvezőbb hozzájutás-
ra vagy azok megszerzésére. A tehetsé-
ges gyermeket nevelő családok esetében 
a gyerekek nevelése során alapelvnek te-
kinthetők a következők:
•  A családban minden gyermeknek bizto-
sítani kell a számára legideálisabb intel-
lektuális és kreatív fejlődés lehetőségét.

•  Egyéni lehetőségeket kell biztosítani, 
mert a gyermekeket nem szabad egyfor-
mán kezelni.

•  A tehetséges gyermeket nem szabad visz-
szatartani a fejődésben, csak azért, mert a 
kevésbé tehetséges testvér nem tud részt 
venni ugyanabban a tevékenységben. 
Ebben az esetben célszerű hasonló tanu-

lási vagy pihenési alternatívát felkínálni.
•  Tudatosítani kell, hogy a gyermekeknek 

eltérő képességeik és szükségleteik van-
nak, és a legjobb stratégia, ha nevelé-
sük során a szülők megpróbálnak ennek 
megfelelni.

A feni alapelvek általános iránymutatás-
ként szolgálnak, és természetesen fi gye-
lembe kell venni az adott család szerkeze-
tét, működésmódját, a testvérek jel lemzőit. 
A nevelésben fontos különbséget eredmé-
nyezhet, ha több tehetséges gyermek is 
van a családban, illetve, ha egy tehetséges 
és egy szerényebb képességű testvér él a 
családban.

Tehetséges gyermek kevésbé tehetséges 
testvérrel
A kiemelkedő intellektuális vagy speciális 
képességgel bíró gyermek jelenléte a csa-
ládban szinte automatikusan versenyszi-
tuációt jelent a másik gyermek számára. 
Gondoljuk meg, mi vezet törvényszerűen 
a rivalizálás csapdájához:
•  A tehetséges gyermekkel való törődés 
igen sok időt, energiát, esetleg anyagi ál-
dozatokat kíván a felnőttektől.

•  A tehetséges testvér által elért sikerek pe-
dig elismerést, csodálatot váltanak ki a 
szűkebb-tágabb környezetből.

Akkor lehet elkerülni a reménytelen ver-
senyzés szorongató élményét, ha a ke-
vésbé tehetséges testvér felismeri (s ez 
nagyon nehéz), olyan sikereket nem tud 
elérni, mint testvére. Felismeri továbbá azt 
is, hogy a kiemelkedően tehetséges test-
vére melletti „sikertelenség” relatív – és 
emiatt másféle mérőeszközt, vagy viszo-
nyítási alapot kell használnia. E belátások 
fogják lehetővé tenni, hogy megtalálják a 
saját útjukat, s önértékelésüket megőrizve 
kilépjenek a tehetséges testvér bűvköré-
ből. Ahhoz, hogy e lépést meg tudják ten-
ni, kiemelten fontos, milyen módon kezeli 
a család és az iskola a helyzetet:
•  A szülőknek értékelnie kell a másik gyer-
mek sikereit is, abból kiindulva, hogy ön-
magához mérten kell fi gyelembe venni a 
megtett erőfeszítéseket és eredményeket. 

•  Törekedni kell a hasonlítgatások elkerü-
lésére (Bezzeg a testvéred…). Tipikus 
helyzet az iskolában, amikor a tanár az-
zal kezdi a „második” vagy „harmadik” 
gyerekkel a kapcsolatfelvételt, hogy ki-
jelenti, ismeri az illető gyermek testvér-
ét, majd méltatja annak teljesítményét 
és/vagy személyiségét. E magatartással 
kimondva-kimondatlanul elvárásokat 
köz      vetít az új tanuló felé, aki ha kellően 
magabiztos és tehetséges, örül a beazo-
nosításnak. Ám ha bizonytalan az önér-
tékelése, esetleg szerényebbek a képes-
ségei, ez a tanári reakció szorongást és 
belső ellenállást válthat ki. 

•  Komoly konfl iktusok és kölcsönös csaló-
dások forrása lehet az is, hogy a már taní-
tott tehetséges testvér kapcsán a tanár ál-
tal megelőlegezett bizalmat és esetleges 
előjogokat az illető gyermek nem tudja 
hosszabb távon megtartani. Lényeges te-
hát, hogy a tanárt pozitív előítéletei ne vi-
gyék tévútra, véleményét és elvárásait az 
adott gyermekkel kapcsolatos tényleges 
tapasztalataira alapozza.

Speciális esetet jelent az a helyzet, amikor 
a tehetséges gyermek és a szerényebb ké-
pességű testvér korban közel áll egymás-
hoz. Azokban az esetekben, amikor egy-
két évnyi a különbség, jellegzetes hibás 
magatartásmód a szülők részéről, az, hogy 
a tehetséges gyermeket szinte visszatartják 
bizonyos gazdagító tevékenységektől, mi-
vel attól tartanak, hogy máskülönben a ke-
vésbé jó képességekkel rendelkező testvér 
elbizonytalanodik önmagában. A tehetsé-
ges gyermek ennélfogva úgy érzi, hogy 
nyomást gyakorolnak rá, így elrejti a ké-
pességeit, s jó úton halad afelé, hogy alul-
teljesítő váljon belőle.

Tehetséges gyermek teljesítményképes 
testvérrel
Nem ritka jelenség, hogy egy családon be-
lül több gyermek is tehetséges. Fontos is-
mérv, hogy valamennyi teljesítményképes 
testvér nyomást érez arra, hogy megfelel-
jen azoknak a követelményeknek, amit a 
testvére korábban felállított. Itt is lénye-
ges, hogy lehetőleg a környezet azt közve-
títse, mindenkinek meg kell tennie a tőle 
elvárható legjobbat, de a gyermekek telje-
sítményét egyénileg, önmagukhoz mérten 
értékelik.

A szerző főiskolai docens, a Debreceni 
Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tan-
székének oktatója.
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A matematika mestertanára
Tatár István Apáczai-díjas, Kiváló Tanár Makón él. Matematika tanárként évtize-
dekig tanította a diákok legrettegettebb tantárgyát, de óráin egyetlen tanulóban 
sem keletkezett félelem. Az élményszerű tanítás, a játékosság, a rávezetés módsze-
re, a segédeszközök használata, az életkori sajátosságok, a személyiség jellemzői-
nek fi gyelembe vétele volt a titka módszerének. Igazi pedagógusként él tanítvá-
nyai emlékezetében – közülük sokan lettek matematika tanárok –, aki nem csak 
oktatott, hanem nevelt is. Egy kiadvány a háború utáni pedagógus nemzedék tíz 
legnagyobb matematikatanára közé sorolta. Az Apáczai-díjas kiváló pedagógus 
tanítóképzőt végzett, amit megtoldott matematika–fi zika–kémia és pedagógia–
pszichológia szakos tanári diplomával is. Egy erdélyi népiskolában kezdett taníta-
ni, majd rövid minisztériumi kitérő után újból a katedrát választotta. Az ötvenes 
években „Gyere velem iskolába” elnevezéssel sikeres mozgalmat indított az isko-
lai hiányzások ellen. Huszonévesen igazgató lett, majd ismét a tanári beosztás 
mellett döntött. Az ország talán legmegbecsültebb és kollegái körében a legked-
veltebb matematika-szakfelügyelő volt három évtizeden át. A több mint húsz ma-
gas kitüntetéssel elismert pedagógus számos szakmai előadást tartott idehaza és 
külföldön, sorra jelentek meg publikációi, könyvei, munkafüzetei, és a tehetség-
gondozásból is kivette részét: „Matematika csillaga” elnevezéssel díjat alapított a 
tehetséges diákoknak. A „Tehetségekért” díjjal, a „Gyermekekért Érdemé rem”-
mel és Rátz Tanár Úr Életmű-díjjal is kitüntetett pedagógus, a korát meghazudto-
ló aktivitású tanár úr, idén 85 éves.

– Tanár úr! Kérem, mutassa be szülő-
helyét, családját, és meséljen gyermekko-
ráról. 
– Gazdag és érdekes történelmi múlttal 
rendelkező csendes kis városban, Csong-
rádon születtem. Az öreg utcák, a Tisza 
partján susogó nyárfaerdők, a gondozott 
parkok, a Körös-toroki partfürdő gyer-
mek- és ifjúkorom számtalan kedves em-
lékét őrzi. A család második gyermeke-
ként születtem 1925. június 20-án. Édes-
anyámnak egy kislány volt az álma, ez 
nem teljesült, de amíg élt, éreztem vég-
telen szeretetét. Napfényes délelőttön, 
nagyhangú babaként érkeztem a földi 
életre. Így mesélte ezt nékem édesanyám. 
Édesapám elismert díszműbádogos és 
vízvezeték-szerelő kisiparos volt. Keze 
munkája a csongrádi városháza és a re-
formátus templom tornya, amelyekre ha a 
városba vissza-visszatérek, büszkén né-
zek. A válság miatt édesapám 1934-ben 
visszaadta iparát, és édesanyámmal 
együtt Győrben, illetve Budapesten talál-
tak munkát. Bátyámmal Csongrádon ma-
radtunk a katolikus plébánián élő nagy-
mamánknál. Ő, az apát-plébános – Szed-
lacsek István – nővéreként a plébánia 

háziasszonya volt.  Itt éltünk, itt voltunk 
ifjak, itt váltunk felnőtté. Nagybátyánk 
kedves szigorával, nagymamánk szere-
tetteljes gondoskodásával igyekezett pó-
tolni az elvesztett családi otthon melegét.
– Az iskolai évekre, tanítóira, tanáraira 
miként emlékszik vissza? 
– Az elemi iskolában palatáblán ismer-
kedtünk a betű- és a számírás tudomá-
nyával. Eleinte kínlódva, küszködve raj-
zolgattuk palavesszőnkkel a betűket, szá-
mokat. A népiskola négy osztályában a 
kiváló tanítóink közül különösen Zalotai 
Szilvesztert és Palásthy Istvánt zártam a 
szívembe. Az elvesztett családi támaszt 
a középiskolai és tanítóképző intézeti 
évek alatt is kiváló tanári egyéniségek pó-
tolták. Dr. Viskolcz József lelkész-hitta-
nár és Seper János, a gimnáziumi magyar 
irodalom és történelem tanárom, majd a 
tanítóképzőben Sárossy Pista bácsi, az in-
tézet igazgatója és Szlabóczky Emil osz-
tályfőnököm voltak azok, akik sohasem 
fukarkodtak eredményeim, törekvéseim 
elismerésében és támogatásában. Rájuk 
igazán illik az a bölcs mondás, hogy aki-
ket az értelem sugarán keresztül lát meg 
az ember, azokat becsüli leginkább, és 

akiket a szív embereinek ismer meg, azo-
kat szereti legjobban. Ők ilyenek voltak.  
A gimnáziumban Seper tanár úr volt kü-
lönösen közel a szívemhez. Az ő bizta-
tására többször is felolvastam verseimet, 
novelláimat az önképzőköri délutánokon. 
A kiskunfélegyházi Állami Líceum és 
Tanítóképző Intézet tanulója 1939 szep-
temberében lettem. A kedves diákévek 
gyorsan elszálltak. Az utolsó évben, 1944 
karácsonya előtt igazgatónk közölte, hogy 
a visszacsatolt területekről harctéri szol-
gálatra behívott tanítók helyettesítésére a 
tanítójelöltek „tanítói gyakorlatra bocsájt-
hatók”. Én több társammal együtt szíve-
sen vállalkoztam erre feladatra. 1945. feb-
ruár 1-jén Szatmárnémetiben a Tankerü-
leti Főigazgatóságon tettem esküt a taní-
tói hivatásra, és indultam el életem első 
iskolájába, Nagyszokondra. Az első taní-
tási nap reggelén valósággá vált az ál-
mom: tanító lettem. Itt kezdődött el a sok-
szor göröngyös, rögös életutam „a földtől 
a csillagokig”. 
– A háború után hogyan alakult a sorsa?
– Amikor 1944 nyarán a háború közeled-
te miatt már nem mehettem vissza Nagy-
szokondra, számvevőségi díjnoki kineve-
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zést kaptam a Pénzügyminisztériumba. 
Ezt a tekintélyes íróasztalt jelentő állást 
főnökeim legnagyobb csodálkozására, 
1945. szeptember 15-én „elcseréltem” a 
Kunágota Urbán-pusztai Népiskola ola -
jos fapadlójú tantermének katedrájával. 
Utam ezután Vajda-pusztára vezetett. Ide 
jártak a pusztai gyerekek napsütésben, 
esőben, fagyban, hóesésben. Minden nap 
jöttek, amint azt Váczi Mihály írja: „.ba-
rázdákon botladozva”. Egy év múlva a fa-
lu újtelepi iskolájában tanítottam, onnan a 
központi iskolába kerültem. Itt kezdtem 
meg felsőfokú tanulmányaimat, amikor 
az államosítást követően a felső tagozat-
ban beindult a szaktanári oktatás. Nekem, 
a tantestület legfi atalabb tagjának, meg 
kellett várnom, amíg az idősebbek szako-
kat választottak. Csak három szak ma-
radt: matematika, fi zika és kémia. Egy 
ideig bántott, hiszen a magyar irodalom 
tanára szerettem volna lenni. Évek múl-
tán azonban megszerettem a tárgyaimat 
és azok tanításában már örömöt találtam. 
1951 augusztusától Nagykamarás iskolá-
jának igazgatójaként tanítottam és tanul-
tam a szaktárgyaimat. Az 1954/55-ös tan-
év végén szívritmus zavaraim miatt igaz-
gatói megbízatásomról lemondtam, és 
Gádorosra kértem áthelyezésemet. Fele-
ségemmel, két gyermekünkkel odaköl-
töztünk. 
– Humán érdeklődésű emberként végül a 
reál tudományban találta meg az alkotás 
lehetőségét, és ért el hamarosan kima-
gasló szakmai sikereket. 
– Gádoroson dőlt el, hogy a matematika-
tanítás gondjai és azok megoldásának 
problémái töltik majd ki az életemet. Két 
év után, 1957 szeptemberében kineveztek 
az orosházi járás, Orosháza város és Bé-
késcsaba város matematika–fi zika szakos 

szakfelügyelőjének. Egy év után a megye 
vezető-szakfelügyelője lettem. Ettől kezd-
ve, egy év megszakítással, láttam el peda-
gógusi szolgálatom végéig, 1986 nyaráig 
e szaktárgyak ellenőrzését, a tanárok 
munkájának segítését és irányítását Bé-
kés megyében, majd 1958-tól Csongrád 
megyében. Ebben a munkakörben, a ne-
velők nevelőjeként, 28 év alatt több mint 
400 pedagógust látogattam meg, közel 
5000 tanítási óráján segítve, biztatva, di-
csérve, eredményeit, módszereiket. Nem 
mulasztottam el sohasem az óralátogatá-
sokat követő szakmai tanácskozásokon 
tanártársaim pedagógusi és emberi érté-
keinek nyilvános, név szerinti dicséretét. 
Sok esetben különböző kitüntetésekre 
felterjesztésüket is javasoltam. Segítet-
tem őket, közben magam is tanultam tő-
lük. Hogy többet tudjak, és az akkor bein-
duló reformok mellett illetve annak beve-
zetése érdekében meggyőzőbben érvel-
hessek, a szegedi egyetem pedagógia-
pszichológia szakán 1975-ben diplomát 
szereztem. Különösen szívügyemnek te-
kintettem a tehetségkutatást és a tehet-
séggondozást. Vallottam magam is azt a 
Seneca által megfogalmazott gondolatot, 
hogy „a kunyhóból is származhat nagy 
férfi ”. Már 1961-től rendeztem matemati-
kai versenyeket, vetélkedőket a körzet ta-
nulóinak. Megyénkben az elsők között 
szerveztem meg a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat által beindított „Kis 
Matematikusok Baráti Köre”-it. 1964-
ben Csillebércen, az általam készített for-
gatókönyv és feladatterv alapján rendez-
tük meg az Általános Iskolai Tanulók 
I. Országos Bolyai János Matematika 
Versenyét, aminek 25 éven át szervezője, 
tervezője és titkáraként gazdája voltam. 
Az 1968/69-es tanévben Budapest, Fejér 

megye és Makó 1-1 iskolájában megkezd-
tük a matematika tagozatos osztályok 
szervezését. A korszerűsítési bizottság 
titkáraként 1972-től 1986-ig részt vettem 
az új matematika-tanterv kidolgozásában 
és bevezetésében. 
– Ez időtájt jelentek meg nagy számban 
szakmai publikációi is. 
– A tennivalók sokasága mellett írtam 
meg a gyerekek és a nevelők számára 
könyveimet. A „Matematikus szakpró-
ba”, és a „2x2” a gyerekek számára tette 
érdekessé a matematikát. A „Feladatgyűj-
temény 7. osztályosok számára” című 
könyvem 13 évig segítette a tanórai mun-
kát. A „Matematikai mozaik”, talán leg-
értékesebb könyvem az új tantervi fejeze-
tek ismeretanyagának tanítását, megérté-
sét és megértetését segítette mind a taná-
rok, mind pedig a tanulók számára. És vé-
gül a 25 év tehetségkutató versenyeinek 
feladatait és azok megoldásait foglaltam 
össze két kötetben. Feleségem áldozatos 
segítsége, biztatása, a szakfelügyelő tár-
saim és megyei, minisztériumi vezetők 
ösztönzése vittek előre tevékenységem-
ben. 
– Végezetül: hogyan összegezné hasznos 
és példás értékű életútját?
– Érdemes volt élni. Érdemes volt becsü-
lettel, jó szívvel és türelemmel a gyereke-
kért, nevelőtársaimért, másokba vetett 
hittel, igazmondással élni. Mindezeket 
kedves családom és életem párja segítsé-
gével tehettem, illetve érhettem el. Kö-
szönet mindenkinek, mindenért. Elége-
dett vagyok azzal, amit másoknak adtam 
és azzal is amit kaptam. Móra Ferenc sza-
vaival köszönök el: „Nem vagyok csillag, 
csak rőzsetűz, de amíg az ég, meleget tud 
adni egyszerű embereknek.”

 Százdi Antal

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács állásfoglalása

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács támogat és véd minden 
olyan gyakorlatot, amely megfelel  a komplex tehetséggon-
dozás szakmai alapokon álló feltételeinek. E támogatás és 
védelem  kiterjed annak a módszertani elemnek a támogatá-
sára és védelmére is, amely a  tehetséggondozásban részt ve-
vők elkülönítését jelenti, feltéve ha ez az elkülönítés átme-
neti,  befogadó és nyitott. Ugyanakkor a Nemzeti Tehetség-

segítő Tanács elítél minden olyan törekvést, amely saját  
magát tehetséggondozónak kiáltja ki ugyan, de szakmai ala-
pok nélkül működik, híján van a  komplex egyéniségfejlesz-
tés fentiekben részletezett tartalmainak, és tehetséggondozó  
megjelölését a fi atalok valamely egysíkú módon defi niált 
csoportjának, illetve csoportjainak  egy előnyös helyzetből 
való egyoldalú és végleges kirekesztésére használja fel.
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A visszapillantó tükör
Dékány Ágoston

Egy régi történet jutott eszembe, amikor 
egy tíz év körüli fi úcskát láttam kerék-
pározni. A gyönyörű új bicikli lakkozott 
színei, a csillogó nikkelezett fém alkatré-
szek, a fi ú ruhájának testhez simuló sza-
bása, divatos sportcipője és színekben 
pompázó, hegyes csúcsban végződő ke-
rékpáros sisakja szinte egy űrhajós esz-
tétikai élményét nyújtották. A látvány 
felidézte bennem régi gyermekkori ke-
rékpárjaimat és ruházatomat, és nem volt 
nehéz a látott és a már  csak az emléke-
zetemben élő kép között látni a különb-
séget.

Legelső gyerekbicajomat az ötve-
nes években egy távoli rokonunktól vet-
tem, kikönyörögve anyámtól a tíz forin-
tot, amit kértek érte. Még annyit sem ért, 
mivel sem külső, sem belső gumija nem 
volt, és a festék is lekopott róla. Pár nap 
elteltével kaptam egy barátomtól belső és 
külső gumikat, és otthon talált maradék 
piros olajfestékkel majdnem új jelleget 
tudtam adni a váznak és a sárvédőknek. 
Az első utamat a négy utcával körbeke-
rített negyedünkben tettem meg. A na-
gyobb kör már komolyabb teljesítményt 
és kalandot is jelentett, mert el kellett 

hajtanom a rendőrőrs előtt, ahol általá-
ban a ház előtti padon, fekete hivatali ke-
rékpárja mellett üldögélt cigarettázva az 
éppen szolgálataban álló „szerv”, ahogy 
a felnőttek hívták maguk között. Mindig 
lélegzet-visszafojtva és tempósan hajtot-
tam el a ház előtt, mert se lámpa, se tü-
kör, de még hátsó kerék  prizma sem volt 
a gépemen, ami abban az időben, ha nem 
is volt főbenjáró bűn, de biztos, hogy ha 
kevésbé lett volna az édes semmittevés 
(anyám szavajárásával a dolce far niente) 
barátja a rendőr, akkor nehéz perceim 
lettek volna. Na, de  történetet igértem, 
ideje, hogy belefogjak. 

A hetvenes évek elején grafi kusi 
munkadíjaimból sikerült összegyűjte-
nem annyi pénzt, hogy vettem egy már 
elöregedett Trabantot. Az első évben 
alig volt probléma vele, sokat segített 
utazásainkban. Azért írom, hogy utazá-
sainkban, mert sokat jártuk az országot 
későbbi feleségemmel, művésztelepek-
re, kiállításainkra, vidéki múzeumokban 
kapott rajzi munkák elvégzésére. Vele, 
édesanyjával és unokaöccsével egy va-
sárnapon nekiindultunk, hogy a jó sors-
ra bízva magunkat élvezzük a nem el-
határozott uticéllal járó élményeket és a 
szép magyar tájat. Két óra autózás után 
bekanyarodtunk egy földútra, és meg-
állapodtunk egy réten. Előkerültek a 
szendvicsek, és hallgattuk a természet 
idegeket nyugtató hangjait. Később elő-
vettük a pöttyös labdát, és focimeccset 
rögtönöztünk az öcsivel, aki az említett 
biciklis fi ú életkorában volt. Egy erőtel-
jesebb rúgás után nádas területig kellett a 
labda után mennünk. Miközben kiszed-
tük a csádés mocsárszélből a labdát, az 
öcsike felkiáltott: hú, mit találtam! Oda-
mentem és valóban a giz-gaz között csil-
logott valami. Kiszedtük, és láttuk, hogy 
egy kerékpárra való visszapillantó tükör 
a lelet. Megtisztítottuk, és láthatóvá vált, 
hogy nincs különösebb sérülése, csak a 
szára van elgörbülve. Öcsi rettenetesen 
megörült, mert a kerékpárján nem volt 

visszapillantótükör. Ezek után már nem 
volt maradásunk, mert minél előbb vil-
logni akart vele barátai előtt. 

Hazaérve nekifogtunk a megtisztítá-
sának. Öcsi örült az együttes munkának 
és annak, hogy eldobott értéket mentet-
tünk meg, ami számára használható ér-
tékké válhat. Ekkor érkezett meg a ma-
ma, hogy a gyereket hazavigye. Annyit 
látott, hogy térdelünk és kalapálunk egy 
gyanús rongycsomagot. Ez első látásra 
ellenszenvet szült benne, aminek han-
got is adott. Amikor megtudta, hogy mi 
van a rongyban, és a gyerek mire akar-
ja felhasználni, mi is sorra kerültünk: 
miért hagytuk, hogy valami koszos, ki-
dobott holmit egyáltalán megfogjon a 
gyerek, még fertőzést kap! Hiába mond-
tuk, hogy megtisztítottuk, nem nyugo-
dott meg. Emelt hangon mondta, hogy 
szóljon a gyerek, ha valamire vágyik, és 
akkor nem  csak tükröt, de új kerékpárt 
is vesz neki. Ebben nem kételkedtünk, 
mert az ő és a mi anyagi viszonyaink 
nagyságrendekkel különböztek. Mikor 
halkan a kreativitásra mint fontos és lé-
leknemesítő tulajdonságra hivatkoztunk, 
annyit mondott, hogy a gyerek tanuljon, 
az a dolga, ő meg mindent meg vesz neki 
amire vágyik.

Lassan már negyven év eltelt, és a 
múltba süppedő évtizedek alatt kiderült, 
hogy fi atalkoráig valóban mindent meg-
kapott a gyerek, semmiért nem kellett 
megküzdenie, semmit nem kellett kézzel 
létrehoznia, új életre keltenie, nem kellett 
az eldobottat felemelnie. Mikor felnőtt, 
kapcsolatunk lassan elhalt, de ismerő-
seinktől hallottunk sorsának alakulásá-
ról. Talán a mamájának mégsem kellett 
volna eltiltani őt attól, hogy örömöt ta-
láljon a munkában, örüljön annak, hogy 
a használhatatlanból használhatót készít-
sen, valódi eredményeire büszke lehes-
sen, és ne kelljen azt az immár mögötte 
lévő negyven évnyi, lefelé, rossz irány-
ba vezető utat látnia élete visszapillantó-
tükrében.
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Mit ad nekem az Arany János 
Tehetséggondozó Program?

Nyolcadikos korunkban még nem is 
gondoltuk volna, hogy tizenhat éve-
sen már több külföldi utazáson és iz-
galmas táborokon leszünk túl, vala-
mint szeretnivaló és érdekes emberek 
barátságát tudhatjuk magunkénak. 
Ezt mind a programnak köszönhet-
jük, amely már két éve életünk meg-
határozó része. Az ötéves képzés le-
hetőséget biztosít arra, hogy hátrá-
nyos helyzetünk ellenére mi is lehes-
sünk valakik. Osztályunkban hárman 
összeültünk, hogy csokorba szedjük 
eddigi emlékeinket és a sok támoga-
tást, szeretetet, amit a programon be-
lül egymástól kaptunk. Közös éle-
tünk Zánkán kezdődött, amikor is 
egy kis csapattá kovácsolódva először 
tettünk felfedezéseket a Balaton kö-
zelében, majd január végén megláto-
gattuk a távoli Olaszország hófödte 
hegycsúcsait, hogy kipróbálhassuk, 
milyen egy sípályán száguldozni. Az 
itt töltött egy hét mindenki számára 
felejthetetlen élmény volt. Sportos ta-
nulóink megmérkőzhettek Bonyhá-
don az ország különböző pontjairól 
jött évfolyamtársainkkal. 

Már majdnem ellepték fejünket a 
versenyek árhullámai, amikor lehető-
séget kaptunk a pécsi Művészeti 
Fesztivál keretén belül, hogy művészi 
vénáinkat is megmutassuk. Bemutat-
koztunk ének, versírás, rajz, vers-, ill. 
mesemondás, tánc és színjátszás ka-
tegóriákban. Szereplőink lelkiisme-
retes felkészülése és befektetett ener-
giájuk meghozták gyümölcseit, 
ugyanis az összesítésben első helye-
zést értünk el, kilencedikes fejjel. 
Térjünk rá az általunk szervezett ese-
ményekre. Évente körülbelül hét al-
kalommal tartunk bennmaradós hét-
végéket, amikor a környéken kirán-
dulunk, érdekes programokat szerve-

zünk, vagy csak családi hangulatban 
mozizunk és pizzát eszünk a kollégi-
umunkban, esetleg betérünk egy 
disznóvágásra vagy sátorozásra vala-
melyik osztálytársunkhoz. E sorozat 
fénypontjaként kilencedik év végén 
ellátogattunk pár osztálytársunk la-
kóhelyére, akik megmutatták a helyi 
nevezetességeket. Tavaly a rene-
szánsz évében Egerbe is ellátogat-
tunk, ahol a korszakból származó 
eszközöket rekonstruáltuk. Osztá-
lyunkból három csapat indult, Leo-
nardo da Vinci műveit mutattuk be, 
mellyel egyik csapatunk második he-
lyezést ért el. Már közeledett a nyár, 
amikor Budapesten megtekinthettük 
a várva várt Rómeó és Júlia című elő-
adást. Szerencsére nyáron sem unat-
koztunk, mert júniusban három évfo-
lyamból kis társaság indult Anglia 
felfedezésére, majd egy héttel később 
Baján a vizitáborban betörtük a Duna 
hullámait. A nyári pihenés után ösz-
szejöttünk, hogy megmásszuk Kő-
szeg hegyeit, és pár nap felfrissülés 
után újult erővel kezdtük a tanévet. 
Kellett is az energia, hiszen vendégül 
láttuk a pécsi tizedikeseket. Ismét ki-
rándulást szerveztünk az első három 
évfolyamban a fővárosi Madách Szín-
házba, ahol az Operaház Fantomját 
néztük meg. Legfrissebb élményünk 
a budapesti bennmaradós hétvége, 
amely során bejártuk a nagyváros 
minden érdekes szegletét. 

Évente megrendezzük a magas 
színvonalú országos informatika ver-
senyt, amelyen most is eredményesen 
szerepeltünk, valamint oszlopos tag-
jai vagyunk az AJTP-s matematika-
versenyeknek. Az eddigi években ott 
koptattuk a padot Lakitelken a törté-
nelemversenyen, Egerben irodalom-, 
illetve Debrecenben a „Szülőföldem 

szép határa” nevű pályázatokon és 
Nyíregyházán az Európai Unió isme-
retségi versenyen. Sok megméretteté-
sen veszünk részt az AJTP-s kiíráso-
kon kívül is. 

Szaladjunk előre a jövőbe, és néz-
zük, hogy mit kaphatunk még. Kö-
vetkező úti célunk Szeged–Szabadka 
lesz, ahol egy hajókiránduláson ve-
szünk részt a Növény- és Állatpark 
területén, és megtekintjük a szegedi 
Dómot, az Újzsinagógát történelmi és 
művészeti szempontból is. Már bead-
tuk pályázatinkat az elkövetkezendő 
jutalomútra is, az Abigél című elő-
adásra.

Folyamatban van az ECDL-bizo-
nyítvány megszerzése, amit év végére 
sikeresen be is fejezünk és kézhez ka-
punk. Ha ez még nem lenne elég, jövő 
év novemberében kezdjük el a jogo-
sítványra való felkészülést, év végén 
pedig nyelvvizsgát teszünk angol, il-
letve német nyelvből. A megmérette-
tések után a tervek szerint Erdélyben 
pihenjük ki magunkat.

Úgy érezzük, eddigi életünk leg-
jobb döntése volt, hogy beadtuk je-
lentkezésünket ebbe a programba, 
ugyanis két év alatt több élményben 
volt részünk, mint sok felnőtt ember-
nek egész életében. Köszönettel tar-
tozunk sok száz sorstársunkkal 
együtt azoknak, akik lehetővé tették, 
hogy elérhetővé váljanak azok az ál-
mok és lehetőségek, amire eddig gon-
dolni se mertünk. Hiszen nemcsak 
utazunk és tanulunk, hanem rengeteg 
új és érdekes embert ismerhetünk 
meg.

    
Boros Lilla, Péterfi  Judit, 

Schrauff Rebeka, Tóth Kitti
Táncsics Mihály Gimnázium és 

Klebelsberg Középiskolai Kollégium
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Informatika a tehetséggondozásban
Vajon kit nevezhetünk tehetséges-
nek? Milyen összefüggésben áll a te-
hetség az öröklött tulajdonságokkal, 
az értelmi képességgel, a mentális at-
titűddel, a környezeti tényezőkkel? 
Hogyan befolyásolja a család, az is-
kola, a társadalmi környezet a tehet-
ség kibontakozását, alakulását? Ho-
gyan segíthet mindebben az informa-
tika? 

A kérdések pedagógiai megközelí-
tésére Informatika a tehetséggondo-
zásban címmel országos konferenciát 
rendezett az Informatika-Számítás-
technika Tanárok Egyesülete (ISZE) 
Budapesten, a Belvárosi TISZK-ben. 
A konferencián dr. Bánhidi Sándorné 
főtitkár örömmel jelenthette be, hogy 
az egyesület megkapta az engedélyt 
ahhoz, hogy ún. Tehetségpont legyen.

A bevezető plenáris előadást 
Dr. Gyarmathy Éva pszichológus, az 
MTA Pszichológiai Kutatóintéze-
tének tudományos főmunkatársa tar-
totta, „Az informatika mindenkié” 
címmel. Az előadás elsősorban a pe-
dagógusoknak üzent, amikor az IKT-
val tevékenykedők társadalmi rétegét 
„digitális bevándorlókra” és „digitá-
lis bennszülöttekre” osztotta. A pe-
dagógiának, a tanulási-tanítási mód-
szereknek is gyökeresen változniuk 
kell, tekintettel a felgyorsult és meg-
változott információszerzési lehető-
ségekre és az új generáció eltérő „agyi 
huzalozásra”.

A közel 120 résztvevő hat szekció 
közül választhatott. Az „Informatika 
versenyen innen és túl” elnevezésű 
szekcióban dr. Zsakó László össze-
gezte az elmúlt évtizedek informati-
kai tanulmányi versenyeinek tapasz-
talatait, eredményeit és problémáit, 
beleértve az informatikusok utánpót-
lásának helyzetét is.

Érdekes jelenség, hogy a magas 
IQ-jú tanulók gyakran iskolai kudarc-
cal küzdenek, vagy éppen „csak” si-
kertelenek, alulteljesítenek. Erre is-
mert géniuszok példáját is idézhet-
nénk. „Tehetséggondozó projekt ké-
szítése és használata alulteljesítő 
tehetségeseknek az informatika segít-
ségével” címmel Fülöp Márta Mari-
anna írt módszertani könyvet, ame-
lyet az ISZE kiadásában minden 
konferencia-résztvevő megkapott. 
A szer ző külön szekcióban részletez-
te a projektek, portfóliók módszerét 
az alulteljesítők fejlesztésben.

„Pókábra-módszer használata az 
informatikában” címmel dr. Gyar-
mathy Éva vezetett szekciót, amely-
ben – egy kiváló szoftver segítségével 
– a résztvevők közösen gondolattér-
képet készíthettek néhány választott 
témában, megismerve ennek a mód-
szernek gyermek és felnőtt számára 
egyaránt hasznos lehetőségét.

Az iskolai tehetség felismerése, 
majd a tehetséggondozás kulcssze-
replője a pedagógus. „A tanár mint 
a tehetség mentora” elnevezésű szek-
ciót Fehér Péter szervezte és irányí-
totta, ahol a résztvevők számos jó in-
formatikai példát ismerhettek meg, 
többek közt Rozgonyi-Borús Ferenc 
bemutatójával, illetve kipróbálhatták 
saját kreativitásukat is Blénessy Gab-
riella foglalkozásán.

A sajátos nevelési igényű gyerme-
kek is lehetnek tehetségesek valamely 
képességben, tevékenységben, még 
akkor is, ha más területen valamilyen 
sérüléssel vagy részképesség-zavar-
ral küzdenek. Az „Esélyteremtés az 
alulteljesítők és SNI-s tanulók számá-
ra az Információs és Kommunikációs 
Technikával” (IKT) elnevezésű szek-
ciót Raskoványi Miklós vezette. Vé-
gigpásztáztak azokat a változatos 
IKT-eszközöket és szoftvereket (a be-
szédszimulátortól a szájban tartott 
tollig), amelyeknek mindennapi hasz-

nálata már napjainkban is nélkü-
lözhetetlen az egyes fogyatékossági 
területeken az igazán eredményes ta-
nulás, ismeretszerzés érdekében. 
A gyógypedagógiában már csupán a 
szemléltetés is hangsúlyosabb, ám 
időben a pedagógusnak is több ráfor-
dítást igényel az IKT-használat.

A korai gyermekkorban felismert 
tehetség megfelelő fejlesztése döntő 
jelentőségű lehet a gyermek későbbi 
életszakaszaiban. A „Tehetségsegítés 
az IKT eszközökkel kisgyermekkor-
ban” című szekció az óvodások és 
kisiskolások problémáira koncentrált, 
Lakosné Makár Erika vezetésével. 
A téma óvodai és iskolai helyzetké-
pének felvázolásán túl konkrét bemu-
tatókat is láthattak az érdeklődők, 
amit pedagógiai gyakorlatukban al-
kalmazhatnak. 

Az egyes szekciók munkáját, ta-
pasztalataik összegzését és ajánlásai-
kat plenáris beszámolón ismerhette 
meg a konferencia hallgatósága, 
amely nek elégedettsége tükröződött 
a kitöltött, értékelő kérdőívek vála-
szaiban is. Hogyan tovább? Termé-
szetesen az ISZE Tehetségpont-státu-
sza arra kötelez, hogy a folytatáson is 
gondolkozzunk. Első lépésként, a kö-
vetkező rendezvényig az ismert www.
isze.hu portálon honlapot hozunk lét-
re, amely információival kimondot-
tan az in formatikai tehetséggondo-
zást segíti. Majd további pályázatok-
kal diákok informatikai tehetséggon-
dozását vállaljuk fel, nemcsak a tanév 
során, hanem nyári, szünidei felké-
szítéssel is. Két népszerű országos 
versenyünk (Kozma László és Dusza 
Árpád informatikai versenyek) is mo-
tiválják az informatikában tehetséges 
diákokat a bemutatkozásra.

Kőrösné dr. Mikis Márta
ISZE elnök

www.tehetsegpont.hu/
dokumentumok/tehgondogy.pdf.)
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A sárospataki tehetségkutatás 75 éve 

I.
Bánfai József

1935 szeptemberében rendezték a Sá-
rospataki Református Főiskola gim-
náziumában az első úgynevezett te-
hetségvizsgát, melynek révén négy 
szegény, kitűnő képességű falusi fi ú 
kezdhette meg középiskolai tanulmá-
nyait. Ezzel indult az a kísérlet, amely 
sárospataki tehetségkutatás néven 
szerepel a hazai tehetségvédelem iro-
dalmában. Jelen írásomban ennek a 
máig kevéssé ismert kezdeményezés-
nek lényegi vonásait foglalom össze 
egy nagyobb, készülő tanulmányom 
alapján.

Célok és kiválasztási módszerek

A cél a legszegényebb református fa-
lusi rétegek fi úgyermekeinek segítése 
volt középiskolai tanulmányaik meg-
kezdésében, illetve az iskola elvégzé-
sében. A kiválasztás központi gondo-
lata az, hogy ezek a tanulók képvise-
lik legtisztábban a magyar faji jelleg-
zetességeket, másrészt ők azok, akik 
alkalmasak a középosztály megújítá-
sára, korabeli kifejezéssel élve: „fel-
frissítésére”. (A gyakorlatból úgy tű-
nik, a „faji gondolat” szolgált indok-
ként arra, miért csak a református 
vallásúakra terjedt ki a támogatás.) A 
gimnáziumi tanulásra alkalmasnak 
tűnő („tehetséges”) tanulók megfi -
gyelése, a gimnáziumnak történő be-
jelentése és – valószínűleg már a má-
sodik tehetségvizsgától kezdve – elő-
zetes írásbeli vizsgáztatása tanítójuk 
vagy lelkipásztoruk feladatát képez-
te. A központilag megadott feladatok 
(számtanpélda és rövid fogalmazás) 
kidolgozása volt a „selejtező” A Sá-

rospatakon rendezett tehetségvizs-
gák, ahová már csak a legjobbakat 
hívták be, kezdetben a szokásos fel-
vételi vizsgákhoz voltak hasonlóak. 
Később egyre inkább előtérbe kerül-
tek a képességvizsgálatok, az intelli-
genciatesztek és más pszichológiai 
vizsgáló módszerek. Mindezeket ala-
pos orvosi vizsgálat egészítette ki.

A kezdeményezés hatásai és sorsa

Néhány éven belül a kezdeményezés 
átterjedt más református gimnáziu-
mokra is (Hódmezővásárhely, Mis-
kolc, Nagykőrös, Szeghalom). Meg-
jegyzendő, hogy az utóbbi három is-
kola gyakorlata, alkalmazkodva a he-
lyi sajátosságokhoz, csak kissé tért el 
a pataki mintától. A Szathmáry Lajos 
által létrehozott hódmezővásárhelyi 
Tanyai Tanulók Otthona esetében a 
célok és nevelés módszerei is jelleg-
zetesen eltérőek voltak. 

A sárospataki kezdeményezés sok 
tekintetben alapul szolgált a gyökere-
sen más ideológiai alapokon nyugvó, 
az 1941/42-es tanévtől az úgyneve-
zett „próbaévvel” megindult, állami 
szervezésű Országos Magyar Falusi 
Tehetségmentésnek (OMFT). Ennek 
deklarált célja az úgynevezett „falu-
vezetők” képzése volt. Az 1942/43-as 
tanévtől már az egész országban a 
VKM által megszabott módszerek 
alapján kellett lefolytatni a tehetség-
vizsgákat, ezért a sárospataki tehet-
ségkutatás szervezetileg is beleolvadt 
az OMFT-be. Bár a részletek még jó-
részt feltáratlanok, annyi bizonyos, 
dr. Harsányi István jelentős szerepet 

játszott az eseményekben Ő, mint a 
sárospataki tehetségkutatás vezér-
alakja, tehetségesek kiválasztásának 
elismert szakértője, a kultuszminisz-
tériumban kapott fontos feladatokat 
az állami akció előkészítésében. 

Korabeli forrásokból kitűnik, hogy 
a beolvadás anyagilag és több más té-
ren is hátrányosan érintette a pa-
takiakat. A gimnázium elvesztette 
korábbi legjobb „tehetségadó terüle-
teit”. A tehetségesek kiválasztásának 
korábban nyolc környező vármegyére 
kiterjedő körzete erősen leszűkült. 
Az iskolának a minisztérium által 
odaküldött, gyakran nem is reformá-
tus tanulók közül kellett válogatnia a 
központilag megszabott, a falusi gye-
rekek gondolkodásmódjához nem al-
kalmazkodó tesztekkel. A II. világhá-
ború után a vizsgák tovább folytak, 
de a nyolcosztályos általános iskola 
megteremtése – legalábbis elvi szin-
ten – fölöslegessé tette a tanulók 10 
éves korban történő szelekcióját. 
(Vagy is annak eldöntését, ki tanul-
hasson tovább gimnáziumban.)

Szociálpedagógia és szelekció

A sárospataki tehetségkutatás – lé-
nyegét tekintve – szociálpedagógiai 
kezdeményezés volt, amely szociál-
politikai és társadalmi célokat (a leg-
szegényebb falusi rétegek támogatá-
sát és egy új középosztály kinevelé-
sét) összekapcsolva, pedagógiai esz-
közökkel, a gimnázium és a kollégi-
um keretei között kívánta megvalósí-
tani. A társadalmi tények (a falvak 
kulturális elmaradottsága, a tanulási 
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és a mobilitási lehetőségek hiánya 
stb.) ismeretéből történt kiindulás és a 
társadalmi cél volt az elsődleges, míg 
az individuális szempont – szigorúan 
csak ehhez képest – a másodlagos. 
A kiválogatásnál a tanuló elsősorban 
mint a szegény, református vallású 
fi úgyermekek képviselője volt fontos, 
akire az iskola elvégzése után fontos 
társadalmi feladatok vártak. 

A sárospataki tehetségkutatás nem 
általában az említett réteg társadalmi 
viszonyainak megváltoztatására irá-
nyult, csupán a legalkalmasabbnak 
tűnők nevelésére vállalkozhatott. 
Nem lehetett megengedni, hogy a ki-
választottak kudarcot valljanak, mert 
ez a kitűzött társadalmi célok elérését 
veszélyeztette volna. (Nem is beszél-
ve az anyagi veszteségről.) Ezért épí-
tették ki azt a rendszert, melyet a vé-
letlenszerű kiválogatás és az addig 
„alanyi jogon” járó támogatások he-
lyett a kor színvonalán álló tudomá-
nyos alapokra próbáltak helyezni. 

Kulcsszerepben a tehetségek felku-
tatása

A sárospataki tehetségkutatást a taní-
tók, lelkészek és a tanárok szoros 
együttműködése, „felelős munkakö-
zössége” jellemezte. Fontos kiemelni: 
Sárospatakon elsősorban a tehetséges 
tanulók felkutatásának és kiválogatá-
sának megszervezéséről volt szó, nem 
pedig a tehetségvédelem szervezeti 
kereteinek megteremtéséről. A kivá-
lasztottak nevelése a gimnáziumban, 
hagyományos osztály keretek között, 
a többi tanulókkal együtt, illetve az 
internátusokban folyt, a módszerek 
sem voltak speciálisak. Más szóval: 
a gimnáziumi taníttatásra érdemes-
nek tartott („tehetséges”) tanulókat 
a már meglevő szervezeti keretek kö-
zött, a középiskolában szokásos mód-
szerekkel oktatták és nevelték. Az 
egész kezdeményezést a nagyfokú 
„társadalmasítás” jellemezte: a tehet-
ségkutatás valódi közügy volt. 

A szervezők jól kihasználták a saj-
tó lehetőségeit. Számos példa bizo-
nyítja a tanulók, tanárok, magánsze-
mélyek, volt pataki diákok, egye sü-
letek stb. áldozatkészségét, segítő 
szán dékát. A pénzek felhasználásá-
ban egyszerre volt jellemző az arra 
érdemesek nagyvonalú támogatása és 
szigorú, racionális gazdálkodás. (Ez 
utóbbi adott esetben a kedvezmények 
megvonását is jelenthette.)

Összefoglalásként elmondható, 
hogy a sárospataki tehetségkutatás a 
korszak társadalmi problémáiból ki-
nőtt, az oktatás- és társadalompoliti-
ka gyakorlatára is jelentős hatással 
bíró szociálpedagógiai kísérlet volt, 
amelyet a magas fokú szervezettség, 
a több éves megfi gyelésekre és tudo-
mányos módszerekre alapozott kivá-
lasztás, a hatékony, célzott propagan-
da segítségével elért „társadalmasí-
tás” emel ki a szegény, de tehetséges 
tanulók támogatását célzó kezdemé-
nyezések sorából.
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Harcok Erdélyért

Erdélyt, ezt a jobb sorsra érdemes 
egykori tündérkertet az elmúlt évszá-
zadok során a népvándorlástól, a tatá-
roktól kezdve a törökökön át a néme-
tekig, sok hatalom akarta uralma alá 
hajtani. A legutóbbi megpróbáltatás a 
II. világháború során érte, amikor 
földjéért elkeseredett harc dúlt, s az 
ott élő embereknek szülőföldjük 
egyik legnagyobb pusztítását kellett 
átvészelniük. Először kelet felé irá-
nyult a hitleri Németországgal szö-
vetséges magyarok és románok táma-
dása, majd nemsokára vert hadként 
tódultak vissza a megmaradtak, nyo-
mukban a mindent legázoló szovjet 
hadsereggel. 

Erdély a II. világháborúban nem 
tartozott a sorsdöntő háborús helyszí-
nek közé, de mivel a hegyszorosok, a 
természet alkotta s az ember által 
megerősített védelmi vonalak lénye-
gében két világrész elválasztói voltak 
kelet és nyugat között, ez a körül-
mény felértékelte Erdély stratégiai 
helyzetét. A magyarok szempontjá-
ból minden korban létkérdés volt 
az ellenség feltartóztatása a Kárpátok 
előtt – ahol erre a terepviszonyok 
foly tán a legnagyobb esély mutatko-
zott – mert a hegyszorosokon átkelő 
hadakkal szemben a síkságokon ki-
sebb lehetőségünk volt a sikeres vé-
delemre. Noha a modern fegyverek, a 
bombázógépek megjelenésével a ter-
mészetes akadályok sokat veszítettek 
harci értékükből, a támadóknak min-
dig számolniuk kell a hegyvonulatok-
kal. A Kárpátok védelmi lehetőségeit 

a magyar hadvezetés is fi gyelembe 
vette a tervezésnél, hiszen közülük 
sokan fi atal tisztként az I. világhábo-
rúban ott harcoltak a hegyszorosok-
ban és tartóztatták fel sikerrel a sok-
szoros túlerőben levő cári csapatokat. 
Már 1938 elején elhatározták tehát a 
hegyi dandárok felállítását, hogy 
megvédjék az országot a keleti táma-
dástól. A sejtett veszély hamarosan 
bekövetkezett: 1944. augusztus 23-án 
I. Mihály király letartóztatta az or-
szág diktátorát, Antonescut, kiadta a 
kommunistáknak, akik továbbadták 
a szovjeteknek. 

Az ország ezúttal is gyorsan átállt 
ellenségei oldalára, a király rádiónyi-
latkozatban jelentette be, hogy harcba 
szállnak Németország ellen. (A hír 
hallatán a német követ öngyilkos lett.) 
Lényegében ezzel a lépéssel vette 
kezdetét Erdély területén a küzdelem, 
amelyben a visszavonuló II. magyar 
hadsereg maradványai is részt vettek. 
Hamarosan kiürítették Észak-Erdélyt, 
s nem sokára az Erdélyi-medencéért 
folyt a küzdelem. A jelentős vesztesé-
gekkel járó tordai csatát szeptember 
közepétől vívták a szövetségben ma-
radt magyar és német csapatok a 
szovjetek és a románok ellen. 

A reménytelen helyzetben közel 
egy hónapig megtartották állásaikat. 
Torda jelképpé vált. Nemcsak azért 
védték elkeseredetten a magyarok, 
hogy megakadályozzák a hadászati-
lag kulcsfontosságú Kolozsvár bevé-
telét, hanem azért is, mert időközben 
folytak a tárgyalások a magyar kiug-

rásról, s ha ez sikerül, akkor nem jár-
tunk volna úgy, mint az első világ-
háború végén, amikor a Vyx-jegyzék 
hatására kiürítettük az addig elfoglalt 
területeket, amelyek aztán – a birto-
kon belül lévők előnyével – szom-
szédaink a béketárgyalások után meg 
is tarthattak. A magyar katonákban 
az a tudat élt, hogy Erdély után már 
közvetlenül a magyar területet kell 
megvédeniük. A Keleti-Kárpátok vé-
delmi rendszerét nem tudták áttörni a 
szovjetek. 

A túlerővel szemben elszántan vé-
dekező magyarok végül 70%-os vesz-
teséggel járó kitöréssel akadályozták 
meg, hogy a hátuk mögé került, fog-
lyokat nem ejtő szovjetek bekerítsék 
csapataikat. Erkölcsileg nehéz hely-
zetbe kerültek a magyarok, mert ott 
kellett hagyniuk az erdélyi magyaro-
kat, kitéve őket a románok bosszújá-
nak. A székelyek egy része nem is vo-
nult tovább a honvédekkel, amit a 
visszavonulók nem tekintettek dezer-
tálásnak. Később Horthy elvetélt ok-
tóber 15-ei kiugrási kísérlete bebizo-
nyította, hogy a nagy veszteséggel já-
ró védelem felesleges volt: a magya-
rok ezúttal is elszámították magukat, 
amikor azt hitték: különutas békét 
köthetnek.

Erről az 56 évvel ezelőtti esemény-
ről szól dr. Ravasz István Erdély is-
mét hadszíntér – 1944 című szép kiál-
lítású, ismeretgazdag kötete, amely a 
Petit Real Könyvkiadó gondozásában 
jelent meg. 

(Százdi)
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Rejtvény
A 2010/1. számunkban megjelent rejt-
vény megfejtése:

Gróf Széchenyi István
A szerencse ezúttal Kocsó Tamás 
sárospataki olvasónknak kedvezett. 
Az Apáczai Kiadó könyvajándékát 
postán kapja meg.
– Az okos emberek megoldják a prob-
lémát, a zsenik megelőzik – mondta 
az az 55 évvel ezelőtt elhunyt fi zikus, 
akit már kortársai is a valaha élt leg-
nagyobb tudósok egyikének tartottak. 
Kiről van szó? A megfejtéseket e-mail 
címünkre várjuk. A kisorsolt nyertes-
nek az Apáczai Kiadó felajánlásaként 
értékes könyvet postázunk.

Bernard 
Shaw

 
a humoráról is 
híres Nobel-díjas 
ír drámaíró – aki 
60 évvel ezelőtt 
hunyt el 94 éve-
sen – egy kisvá-
ros határában ég 
felé forduló, kö-
nyörgő embere-
ket látott. Megkérdezte tőlük, hogy mit 
csinálnak? 

– Esőért imádkozunk – mondta egyi-
kük. 

– Nem lehet bennetek erős a hit – je-
gyezte meg Shaw – ha esőért imádkoz-
tok, de esernyőt egyikőtök sem hozott 
magával. 

Régtől tudjuk, hogy a személyiség-
re a legnagyobb hatással a korai 
évek, a családi környezet, a szülői 
mintanyújtás vannak. A beszéd, a 
kommunikáció, a korai szülő-gyer-
mek kapcsolat alapozza meg a 
gyermek értelmét, a későbbi évek-
re is kiható pszichés állapotát, tár-
sas viszonyulását, motiváltságát. 
A korai években sok minden eldől. 
Azok a gyermekek, akikkel a szü-
lők sokat beszélgetnek, ahol köny-
vek veszik körül már a néhány éves 
gyermeket is, és ahol a szülők rend-
szeresen felolvasnak – a még olvas-

ni nem tudó – gyermeküknek, ott a 
nyelvi és ezáltal egész személyisé-
gük fejlődése kiegyensúlyozott és 
egyúttal erőteljesebb lesz azokénál, 
akiknél ez a támogató, inspiráló 
társas környezet hiányzik. 

A másik fontos megfi gyelés, 
hogy azok a szülők, akik hagyják 
érvényesülni gyermekük fantáziá-
ját, nem korlátozzák végletesen 
önállóságukat, nem oldanak meg 
helyette olyan konkrét napi felada-
tokat, amiket a gyermek is meg tud 
oldani, azok kreatívabbak, önállób-
bak lesznek, és az adott helyzetet 
praktikusabban látják át, és a prob-
lémákat a későbbi években is sike-
resebben oldják meg. 

A tehetséghez vezető kezdeti út 
tehát az, hogy érvényesüljön a 
gyermeknél a független gondolko-
dás, a problémák önálló megoldá-
sának lehetősége. Korlátozni tehát 
csak módjával szabad, de azért 
csak az ésszerűség keretein belül 
engedjük szabadjára gyermekeink 
fantáziáját, tevékenységi vágyát, 
mert azért a parttalanságnak is ha-
tárt kell szabni!

(dia)

Korai tanulás
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Véleményem…

Az oktatásügy aktuális kérdéseiről
Zombory Zoltán

Évtizedeket töltöttem a pedagógia 
„harcmezején”. Kívülálló nyugdíjas-
ként már nem érzem illetékesnek ma-
gam arra, hogy hozzászóljak a mostani 
oktatásügyi problémákhoz. De a felké-
rés és a több évtizedes tapasztalat okán 
most mégis megteszem. 

Mindig voltak „fenti illetékesek”, 
akik íróasztaluk mögött kitalálták új 
koncepcióikat, és aztán ezeket rá akar-
ták erőltetni az egész országra, azt kép-
zelvén, hogy ők jobban tudnak mindent 
a „lenti tudatlanoknál”. Pedig a valósá-
got a gyakorlatban működő „lentiek” 
ismerik igazán.  Az ő véleményük vi-
szont nem számított. Így aki lelkiisme-
rete szerint jól akarta ellátni feladatát, 
annak a „kijátszás” taktikáját kellett al-
kalmaznia, vagyis látszólag eleget ten-
ni a „fenti elvárásoknak”, és egyébként 
csinálni mindent saját legjobb belátása 
szerint. 

Örvendetesnek tartom, hogy most 
az új kormány oktatáspolitikájában jó 
törekvések is látszanak. Helyesnek tar-
tom, hogy az oktatás mellé vissza akar-
ják helyezni jogaiba a nevelést. Erre 
igen nagy szükség van ebben etikailag 

elrontott világban. Húsz évvel ezelőtt 
szó volt az etika tantárgy bevezetéséről. 
Jónak tartom, hogy a kisiskolásoknál 
újra lesz osztályozás, hisz a gyerek és a 
szülő ehhez tudja mérni magát. Az 
egyensúly megteremtésére is szükség 
van az ismeretszerzés és a készségfej-
lesztés között. Az ismeretszerzésben 
nem a mennyiségi felhalmozásra van 
szükség, hanem a szilárd alapokra és a 
lényeges dolgok tanítására. Ne legyen 
„lóverseny” az ismeretszerzés! A fel-
sőbb iskolák ne követeljenek többet a 
felvételiknél, mint amennyi a tananyag 
az alsóbb iskolában! Majd az ő felada-
tuk lesz a továbbiak megtanítása, hisz 
azért vannak. 

Nem értek egyet az emelt szintű 
érettségi megtartásával. Az emelt szint 
azt jelentse, hogy a továbbtanulásra je-
lentkező a tananyagot emelt szinten tud-
ja! Gyerekes dolognak tartom a ponto-
zást a felvételiknél. Az írásbeli alapján 
enélkül is megállapítható a diák tudás-
szintje. Helyeslem viszont a szóbeli fel-
vételizés lehetőségének visszaállítását 
az írásbeli mellett. Az integráció kontra 
szegregáció problémáját túldimenzio-

náltnak tartom. Mindkét variációnak 
van előnye és hátránya. Bizonyos ese-
tekben az egyik, más esetben a másik 
megoldás lenne a jobb. Nagyon helyes-
nek tartom a tanárok nagyobb megbe-
csülésének szándékát. A pedagógus 
közérzete a legfontosabb tényező a taní-
tásban. Erre eddig nem voltak tekintet-
tel. Fel kellene hagyni azzal, hogy a ke-
vés fi zetés ellensúlyozásaként a hivatás-
tudatra hivatkoznak. Elhibázottnak tar-
tom az egész napos, szakaszos tanítás 
elképzelését. Egész nap sok lenne a gye-
reknek az iskolából. És dupla ennyi ta-
nárra lenne szükség, vagy ugyanennyi-
en, dupla időben dolgoznának, és majd 
éjjel készülnének az óráikra, továbbra is 
szerény fi zetésért? A délutáni  hasznos 
szabadidős programokat – melyeket 
pénzhiány miatt nagyrészt leépítettek –  
viszont vissza kellene állítani és kedve-
zőbb körülményeket biztosítani szá-
mukra. Ezekért a tanulóknak nem sza-
badna fi zetniük. A tehetséggondozás 
nagyobb támogatására lenne szükség, 
és az ifjúság önálló gondolkodási ké-
pességének tényleges fejlesztésére. Ezt 
szavakban minden hatalom hangoztat-
ta, de valójában az volt az érdekük, hogy 
önállótlan ítélőképességű, manipulálha-
tó állampolgáraik legyenek, akikkel 
nincs baj, nem kritizálnak. 

Most bízom abban, hogy ezután jobb 
irányba indul a magyar oktatás-nevelés 
ügye, és nem lesznek ismét kárt okozó, 
megalapozatlan, hibás döntések, ame-
lyekkel azután visszakozni kell.

A szerző nyugalmazott magyar–rajz 
szakos budapesti tanár, sokszoros kiál-
lító képzőművész. Közel két évtizedig 
volt kerületi munkaközösség-vezető.

Kedves Olvasónk! Hol tart a közok-
tatás; mit és hogyan kellene tenni az új 
helyzetben? Ha van véleménye, kérem, 
írja meg! (Szerk.)
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Évfordulók…

A szegények régésze

A törvényszegő zseni

Száz éve szüle-
tett László Gyu-
la (1910-1996) 
nemzetközi hírű 
régészprofesz-
szor, képzőmű-
vész, a kettős 
honfoglalás el-
méletének kidol-
gozója az erdélyi 

Kőhalmon. Székely eredetű családja sze-
rény körülmények között élt. „Nagyon 
szegények voltunk, de a szegénység em-
beri szépségeket hoz ki belőlünk.” Apja 
tanító volt, s amikor nem tett esküt a ro-
mán államra, a családját kiutasították az 
országból. Kezdetben Szolnokon vagon-
lakók voltak, majd az apa Budapesten 
könyvtáros lett. László professzort már 
gyermekként az őstörténet érdekelte, de 
kezdetben a képzőművészet is vonzotta. 
Gimnazistaként ez egyik munkájával 
megnyerte az országos középiskolai rajz-
versenyt. Elvégezte a Képzőművészeti 
Főiskolát – neves művészek voltak meste-

rei -  de amikor ösztöndíjjal több európai 
városban tanulmányúton járt, és Párizs-
ban megnézhette Leonardo eredeti rajza-
it, a látvány nem várt hatással volt rá. 
„Egészen csodálatos volt, imádkozni le-
hetett előtte” – írta élményéről. Leonardo 
rajzai láttán eldöntötte: ezek után nem 
lesz képzőművész. Elégette az addig al-
kotott mintegy másfél mázsányi rajzait, 
és beiratkozott az egyetemre. Művészet-
történetet, néprajzot, földrajzot, magyart, 
régészetet hallgatott, és kitűnő eredmény-
nyel doktorált. Végleg eldöntötte, hogy a 
magyarság múltjával akar foglalkozni: 
„A szegény emberek régésze szeretnék 
lenni, azok életét szeretném kutatni, amik 
mi is voltunk” – írta. Sokoldalú képzett-
sége segítette abban, hogy szakmájában 
hamar nevet szerzett, mivel egészen új 
szempontok szerint közelített a múltból 
ránk maradt leletekhez. Az egykori em-
berek életét, anyagi és szellemi világát  
próbálta rekonstruálni a leleltekből. En-
nek egyik markáns eleme az 1960-as 
évektől kidolgozott és nagy vihart kavart 

kettős honfoglalás elmélete, amit nem fo-
gadott el a hivatalos tudomány. Régészeti 
leletek (sírok, eszközök, díszítőelemek 
stb.) alapján feltételezte (sohasem állította 
semmiről, hogy az úgy volt, csak feltéte-
lezte a leletek alapján, hogy úgy is lehe-
tett), hogy a magyarság egy része már Ár-
pádék bejövetele előtt a Kárpát-medencé-
ben élt. Az első honfoglalás mintegy két 
évszázaddal korábban történhetett, és az 
ún. fehérmagyarok (onugorok) telepedtek 
le Árpádékat megelőzően. Legyőzött nép 
volt, jobbágysorba taszítva, míg Árpádék 
a hódítók, a harcosok voltak, akikből ki-
alakult a nemesség. A legendás profesz-
szor, aki negyven évnyi egyetemi tanár-
sága alatt régésznemzedékeket nevelt, 
1980-ban ment nyugdíjba,de tovább is 
kutatott. Munkásságát több mint hatszáz 
publikáció, harminc könyv jellemzi. Ta-
nítványai, a laikusok, külföldi és hazai 
kollegái nagy része elismerte újat hozó 
kutatási megállapításait, de a Magyar Tu-
dományos Akadémia soha nem válasz-
totta tagjai közé.  (Sz. A.)

Négyszáz éve hunyt el egy féktelen ter-
mészetű és különös életű zseniális festő, 
Michelangelo Merisi, közismert nevén 
Caravaggio (1571–1610), aki amikor önál-
lósította magát, felvette annak az olasz 
városnak a nevét, ahol dolgozni kezdett. 
Művei olykor fényképekhez hasonlíta-
nak, hiszen a fény-árnyék jelenségét olyan 
mesterien alkalmazta, hogy a későbbi 
festőgenerációk ezt a megoldást már nem 
hagyhatták fi gyelmen kívül. Öntörvényű 
volt, és korának elismert és iskolateremtő 
művésze, akinek festői megoldásai a ba-
rokk korszakban teljesedtek ki. Legfőbb 
pártfogója Del Monte bíboros volt, aki 
sokszor kisegítette, ha bajba került, de ez 
sem mentette meg attól, hogy verekedései 
miatt néha börtönbe kerüljön. Ez az ag-

resszióval sújtott ember ugyanakkor sze-
líd szenteket, bájos fi atalokat, bölcs időse-
ket, pompázó csendéleteket (kukacos 
gyümölccsel), áhítatos bibliai tárgyú ese-
ményeket (a Madonnát utcalányokról 
mintázta), kifejező portrékat, látványos 
társasági eseményeket ábrázolt csodála-
tosan. 

Apja építész, anyja egy nemesi család 
sarja volt. Tanulmányai után egy ideig 
nyomorúságos körülmények között élt 
Rómában. Mesterek műhelyeiben fejek 
festéséből tartotta fenn magát, mígnem 
1596 körül megismerkedett a műpártoló 
bíborossal, és beköltözött annak palotájá-
ba, barátjával és egyben élettársával, és 
ezzel megkezdődik festői karrierje. Sorra 
festette remekműveit, s amikor egy-egy 

művét befejezte, pihenésképpen a köny-
nyed életnek hódolt, vagyis dorbézolt. 
Amikor egy verekedésnél – a szemtanúk 
szerint önvédelemből – meggyilkolt 
valakit, menekülnie kellett. Pártfogója, 
Colonna herceg megszerzi a pápai enge-
délyt, hogy visszatérjen Rómába, de már 
késő: a botrányos életű festő vélhetően 
maláriában meghalt. Újabb feltételezések 
– és csontjainak vizsgálata – szerint a szi-
fi liszben is szenvedő Caravaggio féktelen 
magatartását és halálát ólommérgezés 
okozta. Akkoriban a festékekhez ólmot 
kevertek, ami a bőrön keresztül felszí-
vódhatott és lerakódhatott a szervezet-
ben, ami a zajos életű és a tobzódó élet-
módtól legyengült szervezetű zseni halá-
lához vezetett.  (dia)
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A lovak festője

Társadalmi szolidaritás 

Száz éve született Holesch Dénes (1910–
1983) a nemzetközi hírű és kalandos életű 
festőművész, aki idehaza évtizedeken ke-
resztül ismeretlen volt, és csak napjaink-
ban kapja meg a munkásságához illő fi -
gyelmet. Apja építész, művelt, gazdag 
birtokos nemes volt, akinek fi át – mint 
mondta – „hamar rabul ejtette a szabad-
ság”. Az akadémia elvégzése után először 
Kínába ment, ahol kivételes rajztudását 
kamatoztatva jól kereső portréfestő lett. 
Innen továbbindult Ázsia különféle álla-
maiba, majd Ausztráliába, mindenhol táj-
képeket festett, és az őslakosokat örökí-
tette meg. Ausztráliában ismerkedett meg 
feleségével a híres zongoraművésszel, a 
ma is élő Joyce Greerrel – a skót királyi 
család rokonával –, akit egy koncertje 
után keresett meg, hogy portrét készítsen 

Minden társadalmat az minősít igazán, 
hogy miként gondoskodik azokról, akik 
valamilyen ok miatt rászorulnak a közös-
ség segítségére. A társadalomban élő em-
ber sok ezer éves története során mindig 
azzal a szomorú ténnyel volt kénytelen 
szembesülni, hogy mindig voltak, akik 
rászorultak a többiekre, de – leszámítva a 
polgárosodás néhány száz éves történeté-
nek utolsó időszakát –, ezt a segítséget 
tervezetten nem nagyon kapták meg. 
A modern állam egyúttal gondoskodó ál-
lam is. Ezért a gondoskodásért azonban 
elvárja, hogy polgára az elit irányítását el-
fogadja, ne kérdőjelezze meg az állam irá-
nyító szerepét, s benne a vagyonos réteg 
elidegeníthetetlen jogát a kiemelkedő 
életszínvonalra. 

Mindig voltak rétegek, amelyek hatal-
muknál, vagyoni helyzetüknél fogva ki-
emelkedő színvonalon élhettek, és voltak 
náluknál sokkal többen, akik sanyarú kö-
rülmények között tengették napjaikat. 
Ahogy fejlődött a gazdaság, úgy nőtt a 
vagyoni különbség a mind szűkebb körű 
elit és az egyre számosabb leszakadók 

róla. Néhány hét múlva, 1944-ben, az 
egyik syney-i újságban megjelent hír: „A 
város legvonzóbb férfi ja elvette Ausztrá-
lia első számú zongoristáját”. Az 50-es 
évek az USA-ban érik, ahol keresett port-
réfestő lett – képei több ezer dollárért kel-
tek el –, akinek fi lmsztárok és közismert 
személyek ültek modellt. Sokfelé állított 
ki, műveit a kritikusok és a vásárlók is 
nagyra értékelték. A lapok rendszeresen 
méltatták munkásságát, képei még játék-
fi lmen is feltűntek. Itt lett az, aminek tu-
lajdonképpen a világhírét köszönheti: 
lófestő. Noha már 3 évesen a frissen má-
zolt kúriájuk falára lovakat festett, és a 
családi ménes jóvoltából hamar rákapott 
a lovaglásra, mindazidáig a sok portré-
megrendelés miatt a lovak festőjeként hí-
ressé vált művész nem ábrázolt lovakat. 

között. A mind nyilvánvalóbbá váló va-
gyoni különbségek társadalmi viszályok 
kialakulásához vezethetnek, ezért az elit 
létérdeke, hogy bizonyos mértékű élet-
színvonalat biztosítson minden polgár-
nak, még azoknak is, aki önhibájukból 
kerültek méltánytalan helyzetbe. Ha a vi-
lág legnagyobb adófi zetője, Bill Gates né-
hány perc alatt 50 milliárd dollárt veszít-
het a tőzsdén, ugyanennyi idő alatt hason-
ló összeget nyerhet is. Ezek az ide-oda 
vándoroló összegek már olyan léptékűek, 
hogy – mint ez már elő is fordult – or-
szágok költségvetését is megrendíthetik. 
Az egységesülő Európa oktatásának négy 
sarokpontja van. A gazdasági hatékony-
ság, az információs társadalomra való 
felkészülés és a közös kulturális tartalom 
mellett a társadalmi szolidaritást tartják a 
legfontosabb tételnek. A társadalmi szoli-
daritásra bizony mindinkább szükség 
lesz, mert a vagyoni különbségek növeke-
désével a leszakadók számára is lehetősé-
get kell kínálni a méltó életre. 

Azonban nemcsak az állam, hanem az 
egyén, a gazdagok erkölcsi felelőssége is 

A művészettörténet – az akadémiai stí-
lusban alkotó angol Stubbs (1724–1806) 
mellett – őt tartja a lóábrázolások legna-
gyobb mesterének, akinek munkáit már 
életében hamisították. Művészetét Picas-
sot is nagyra becsülte, akivel jó barátok 
voltak. A 60-as években újból országról-
országra vándorolt. Élete során mintegy 
15 országban élt – mindenhol magyarnak 
vallotta magát –, és festette a portrékat, és 
utolérhetetlen technikai színvonalon és 
egyedi formavilággal a mindig mozgó, 
erőt és energiát sugárzó gyönyörű lova-
kat. Amikor a sikeres évtizedek után 
1983-ban hazajött, hogy végleg leteleped-
jen, már a kórház várta: néhány hét múlva 
Holesh Dénes rákban elhunyt. A rákoske-
resztúri temetőben nyugszik. 
 (sz.a.)

felmerül, ha a szegények megsegítéséről 
van szó. Amerikában indult el egy moz-
galom a milliárdosok köréből: ajánlják fel 
vagyonuk tetemes részét jótékonysági cé-
lokra. Már több milliárdos ajánlotta fel 
vagyona egy részét a rászorulóknak. 
Buffet – a világ egyik leggazdagabb em-
bere és Bill Gatessel együtt a felajánlási 
akció kezdeményezője – családja egyetér-
tésével vagyona 99%-áról mondott le. Így 
is megtudnak élni, és jól. 

Urak, gazdag magyar urak, sokan kö-
zületek különféle ügyeskedésekkel gaz-
dagodtatok meg. Nem kellene példát ven-
ni az általatok annyira kedvelt amerikai-
aktól? Bankár urak, és egyéb legálisnak 
mondott módon meggazdagodó méltósá-
gok, egykori politikusok, nem kellene 
végre már arra is fi gyelnetek, hogy mi-
ként lehetne a nem mindig erkölcsös úton 
szerzett vagyonotok legalább egy részét 
erkölcsös módon hasznosítani? Vagyis 
felajánlani a köznek. Lenne helye, példá-
ul az oktatásban. Kíváncsi vagyok, lesz-e 
felajánló, és ki lesz az első? 

(százdi)
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Az Apáczai Kiadó melléklete
Rovatvezető: Almási Judit

 Apáczais tanévkezdés
„Nem volt az oly régen, mikor a tan-
év végén még a köszönet szavait ke-
resgéltük, és a nyári szabadságon, il-
letve már a táborokon járt az eszünk. 
A nyár gyorsan elröppent, a tanév 
előkészítésének, a tankönyvszállítás-
nak az izgalmai elcsitulóban vannak, 
s ahogy a fecskék gyülekeznek a vil-
lanydróton útra készen, úgy gyűlünk 
össze lassacskán  mi is, pedagógu-
sok, gyerekek az iskolában.”

Az elképzelt idézet egy pedagógus 
vagy – kis módosítással – akár egy 
gyerek naplójába is íródhatott volna, 
de bevalljuk töredelmesen, hogy csak 
játszottunk a gondolattal, mi lenne, 
ha valóban naplót írnánk. Erre azon-
ban nem nagyon volt időnk, mert az 
Apáczai Kiadó közössége számára a 
nyári szünet feszített munkával telt, 
ámbár azért adódott lehetőség a leál-
lásra, kikapcsolódásra és az elmé-
lyült szakmai elemzésre is. 

Az előző tanévet a köszönet jegyé-
ben zártuk, melyhez időben és gondo-
latiságban szinte azonnal kapcsoló-
dott a Tanítók Apáczai Nyári Akadé-
miája, közkedvelt nevén a TANYA, 
mely nemcsak szakmai töltekezést, jó 
gyakorlatok bemutatását nyújtotta a 
100 főt is meghaladó hallgatóságnak, 
hanem igazi otthon, bensőséges „ta-
nya” lett a Széchenyi út 18. szám alatt 
fellelhető celldömölki székház.  

A legfontosabb területet egy tan-
könyvkiadó életében természetesen a 
tankönyvek jelentik. Örömmel mond-
hatjuk el, hogy a kicsiktől a nagyokig 
minden korosztálynak tudtunk vala-
milyen újdonsággal szolgálni a tanév 
kezdetére. 

Környezet? Ismerem! 
Az új alsó tagozatos környezetisme-
ret-tankönyvcsalád neve rejtőzik a 
kérdőjel és felkiáltójel előtt, között, 
után. 

Ismerve a tartalmát, bízhatunk ab-
ban, hogy a tanulók is ugyanígy a fel-
fedezés örömét átérezve ismerik meg 
környezetünk csodáit. 

Kalandtúra a természetben – Ké-
pességfejlesztő feladatgyűjtemény 
az 5. évfolyam számára 
Ezen kiadvány megjelentetésével régi 
igényt elégít ki a Kiadó. A pedagógus-
eszköztár folyamatos frissítéséhez 
szolgál ötletekkel, a feladatok kivá-
lasztásánál a különböző nehézségi fok 
a differenciálást is lehetővé teszi. 

Fizika a 9. évfolyam tanulói szá-
mára
Örvendetes tény, hogy az oktatáspoli-
tikában markánsan körvonalazódik 
az a törekvés, mely a természettudo-
mányos tárgyak presztízsének visz-
szaállítását is célul tűzte maga elé. 

Ennek kíván hatékony és sikeres 
eszközévé válni az új tankönyv, mely 
az elméleti tudnivalók mellett nagy 
hangsúlyt helyez a mindennapi élet-
ben oly fontos gyakorlati tudnivalók, 
hasznos ismeretek átadására is.  

Nyelvtan 12. évfolyam 
Ezzel a tankönyvvel befejeztük az 
érettségiig ívelő szakaszt, melynek 
méltó lezárása lehet a matúra teljesí-
tése. 
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Az Apáczai Kiadó teljesen egyedi 
digitális taneszköze, a CamBoard 
nagyon jól bizonyított a gyakorlati 
használat során. A kellően képzett 
szakemberek munkájának köszönhe-
tően folyamatosan korszerűsödő ver-
ziók töltik be küldetésüket, s teszik 
hasznos oktatóanyaggá az Apáczai 
Kiadó digitális taneszközeit. A kiadó 
szakmai vezetése a korábbi 3 év sike-
rein felbuzdulva ezúttal a Cam -
Boardot terjesztette be a magyar 
termÉk nagydÍj® elismerésre, 
melynek díjátadójára szeptember ele-
jén kerül sor. A jó előjelekből kiindul-
va valószínűsíthető, hogy a vitrinben 
gyarapodni fog a  kerámiából készült 
szobrocskák száma… 

A Naptár Pedagógusoknak, a 
tankönyvek, valamint egyéb kiadvá-
nyok ismertetése mellett hasznos is-
mereteket nyújt a továbbképzésekről, 
és nem szabad elfeledkezni a számta-
lan díjról és egyéb pályázatról, me-
lyeket kivétel nélkül az arra érdemes 
Pedagógusok megbecsülésére hoz-
tunk létre, s – akárcsak tankönyveink 
– az oktatói munka megbecsülését hi-
vatottak szolgálni. A tanári szobák 
kellemes színfoltja lehet az Apáczai 
falinaptár.

Sokan vagyunk, akik emlékszünk 
az Apáczai Kiadó Budapesti Köz-
pontjának megnyitójára, és éppen 
ezért hihetetlennek tűnik, hogy már a 
tízéves jubileumot ünnepelhettük. 

Nem túlzás azt állítani, hogy az egy-
kori mozi épülete a pedagógusok iga-
zi szellemi centrumává lett, melyben 
a rendezvények, szakmai programok, 
képzések és egyéb események révén 
arról győződhetett meg minden peda-
gógus kolléga, tankönyvszerző és fel-
lépő művész, hogy az Apáczai Kiadó 
számára a legdrágább kincs az ember, 
a gyermek, a legszentebb ügy pedig 
az oktatás, s ezen keresztül a haza 
szolgálata. 

Az Apáczai Kiadó vezetése szá-
mára sohasem a földrajzi államhatár 
szabta meg a „magyar lélek” határait. 
A közös nyelv és leginkább az, hogy 
ott kell segíteni határon innen és túl, 
ahol a legnagyobb szükség van rá. 
A 20 éves születésnapi ünnepségen 
Böjte Csaba testvér tanítványai, gyer-
mekei számára küldött két raklapnyi 
könyvet a kiadó, de a nyár sem telt el 
karitatív akció nélkül. Balatonakali 
testvértelepülése az Erdélyben talál-
ható Kövend község. Az Akali Hírek 
4. számában megható tudósítást ol-
vashatunk arról, hogy szóltak a ha-
rangok, amikor a településre értek, s 
a jó szó, az édesség és egyéb ajándé-
kok mellett mennyire örültek az alsó 
tagozatos iskola pedagógusai az Apá-
czai Kiadótól kapott ajándékköny-
veknek, melyeknek igazából szep-
tembertől veszik majd nagy hasznát. 
Az ajándékozottak örömét elnézve 
megállapíthatjuk, hogy érvényes az 

örök igazság, adni legalább olyan jó, 
mint kapni. Ezúton köszönjük meg a 
Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület 
segítségét, akik a könyvadomány el-
juttatását magukra vállalták, segítet-
tek évtizedek óta vállalt küldetésünk 
ismételt beteljesítésében. Tudjuk, so-
kan vannak, akik követik ezt a jó pél-
dát.

Kedves Kollégák!
Az új tanév kezdetén mindig új re-
ménységgel vágunk neki a teendők-
nek, melyek várnak ránk. Szeretett 
hivatásunk és munkánk törvényi ke-
rete megújulás előtt áll. Reméljük, 
ezek a változások ezúttal nem nélkü-
lünk és ellenünkre, hanem velünk és 
tanulóinkért, a nemzeti oktatás ügyé-
ért fognak megvalósulni, melyért a 
magunk helyén és eszközeivel mind-
annyiunk közös érdekében mindent 
meg kell tennünk. 

Ehhez kívánok boldog új tanévet, 
jó együttműködő partnereket, s ami a 
legfontosabb, csillogó szemű tanítvá-
nyokat, hisz ha jól működnek a „dol-
gok”, akkor róluk szól, értük történik 
minden.

 

Esztergályos Jenő
az Apáczai Kiadó 

ügyvezető igazgatója
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Kedves reál szakos Pedagógus Kollégák! 
Kedves Gyerekek!

Az Apáczai Kiadó a 2010–2011-es tanévben ismét megrendezi 
az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természet-
tudományi Versenyt, melyet az OKM a hivatalos versenyei kö-
zött tart számon. 

A verseny a NAT több műveltségi területét átfogó komplex 
verseny. Résztvevők köre: bármelyik iskolatípusba járó 7. és 8. 
évfolyamos tanulók. A verseny elsődleges célja az iskolai kreati-
vitás fejlesztése és a gyakorlatban történő felhasználása. A ver-
seny 3 fordulós. 

Az egyes fordulók lebonyolítása
1.  Iskolai forduló: a jelentkező iskolák bonyolítják le, 2010. 

november 22-én 14 órakor
2.  Megyei (kistérségi) forduló: a megyei központokban rende-

zik 2011. február 14-én 14 órakor
3.  Országos döntő: 2011. március 25-én vagy 26-án 10 órakor 

Budapesten
Az egyes fordulók feladattípusai 
1. forduló: egyéni feladatmegoldással feladatlap kitöltése
2.  forduló: csoportos feladatmegoldással feladatlap kitöltése, 

tervezés, kivitelezés (3 fős csoportok)
3.  forduló: döntő, előzetes feladat elkészítése kooperatív tevé-

kenységgel, probléma gyakorlati megoldása, modellezés, 
feladatlap megoldása (3 fős csoportok)

Az érintett NAT műveltségi terület(ek) megnevezése
Ember a természetben
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Földünk és környezetünk

1. Iskolai forduló
2010. november 22-én 14 órától az érintett iskolák bonyolítják 
le, országosan azonos időpontban. A fordulóban a versenyző csa-
patok az országos versenybizottság által összeállított, postán elő-
re kiküldött írásbeli feladatokat oldják meg.

Az iskolai fordulóban a tanulók egyénileg versenyeznek. 
A javítást az iskola szaktanáraiból álló versenybizottság végzi. 
Az iskolai fordulóban – javasoltan – az 1–3. helyezést elért tanu-
lókból álló, egyetlen háromfős csapat jut tovább a kistérségi for-
dulóba. A továbbjutó csapat adatait (a versenyjegyzőkönyvön) el 
kell juttatni az Apáczai Kiadóhoz. Beérkezési határidő: 2010. no-
vember 30. Az első forduló témaköre: Korszerű rendszerek – a 
gépjármű.

2. Megyei (kistérségi) forduló
2011. február 14-én 14 órától a területileg illetékes megyei 
szakreferens által kijelölt helyszínen rendezik.

A fordulóban a versenyző csapatok az országos verseny-
bizottság által összeállított, írásbeli feladatokat oldanak meg. 
A csapatok írásbeli és gyakorlati feladatokat kapnak. A zsűrizés 

teendőit a megyei szaktanácsadók látják el. A megyei fordulók 
1. helyezett csapatai és a fővárosi forduló 1– 4. helyezettjei az or-
szágos döntőbe jutnak.

Az országos forduló programjáról a döntőbe jutott csapatok 
iskoláit az országos szervező értesíti 2011. március 6-ig. A má-
sodik forduló témaköre: Híres feltalálók, híres találmányok.

Országos döntő
A döntőt 2011. március 25-én vagy 26-án 10 órától az Apáczai 
Kiadó Budapesti Központjában rendezik meg. A döntővel kap-
csolatos tudnivalókról a résztvevőket írásban értesítjük.

A döntő témaköre: Életmód és egészség. A verseny értéke-
lése: az első, a második és a harmadik forduló értékelése és az 
eredmény kihirdetése a helyszínen történik, de a döntő résztve-
vőiről az eredmények összegzése alapján az országos zsűri dönt.

Az 1. forduló díjazása: oklevél, toll minden résztvevőnek. 
A 2. és 3. forduló első három helyezett csapatának díja: 
könyvjutalom, a többi részvevőnek oklevél

A döntő díjazása: Csapatverseny: I. helyezett csapat: tanulón-
ként 50-50 ezer Ft értékű kiskönyvtár; II. helyezett csapat: tanu-
lónként 40-40 ezer Ft értékű kiskönyvtár; III. helyezett csapat: 
tanulónként 30-30 ezer Ft értékű kiskönyvtár; IV–X. helyezett 
csapat: könyvjutalmak, csapatonként 20-20 ezer Ft értékű 
könyvjutalom. Felkészítő tanár: I. helyezett csapat felkészí-
tője: 100 ezer Ft értékű szakmai kiskönyvtár; II. helyezett csapat 
felkészítője: 80 ezer Ft értékű szakmai kiskönyvtár; III. helyezett 
csapat felkészítője: 60 ezer Ft értékű szakmai kiskönyvtár.

A verseny zsűrije a legérdekesebb megoldásokat benyújtókat 
különdíjakkal jutalmazhatja. 

Az eredmények közzétételének módja: Az Apáczai Kiadó 
honlapján és a döntő előtt levélben is.

Jelentkezés: jelentkezési lapon, 2010. október 20-áig.

A feladatlapot a verseny előtt küldjük ki a felkészítő tanár nevére, 
az iskola címére, kérjük, hogy a résztvevők számának megfelelő 
példányban fénymásolják azt! November 22-ig válasszák meg 
a versenyhez az iskola szaktanáraiból álló versenybizottságot! 
A feladatlapok javítókulcsát és a verseny jegyzőkönyvének 
nyom tatványát a feladatlap kiküldésekor mellékelni fogjuk.

Kérjük, hogy amennyiben a versennyel kapcsolatban kér-
dése van, szíveskedjen a megyei (területi) szakreferenst meg-
keresni! Lásd.: www.apaczai.hu/szakreferensek 

Jó versenyzést kívánunk!
 Esztergályos Jenő

ügyvezető igazgató
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Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi  
Tanulmányi Verseny 2010 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

 
 
Beérkezési határid : 2010. október 20. 
Postacím: 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.  
Fax: 95/525-014 
 
Egy OM azonosítón szerepl  intézményb l csak egy jelentkezési lap adható be! 
 

Iskola 
Neve: 
 

OM azonosítója: 

Címe (irányítószámmal): 
 
Megye: 
Telefon: 
E-mail: 

 
Felkészít  tanár (csak egy f  feltüntetése esetén érvényes) 

Neve: 
Címe (irányítószámmal): 
Telefonszáma: 

 
A versenyz k száma:             f  
 

 
 
Hozzájárulunk/nem járulunk hozzá, hogy az elért pontszámok név szerint a verseny 
ideje alatt megjelenjenek a Kiadó honlapján. (Aláhúzással jelölje!) 
 
 
Dátum: 

…………………………………….. 
igazgató 

 
 

 
 
 

Beérkezett: Kód: 
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Genius Apáczai Diploma Díj 

Szakértői és Szaktanácsadói Comenius-díj

Az Apáczai Alapítvány immár 7. alkalommal adományozta oda a 
Genius Apáczai Diploma Díj arany, ezüst és bronz fokozatait a 
velük járó nettó 500-500, 400-400 és 300-300 ezer forinttal 5-5 
boldog, arra érdemes kiváló pedagógusnak.

A Genius Apáczai Diploma Díj rendkívül magas erkölcsi elis-
merést jelent. A pályázatra felterjesztett kollégáknak 10 követel-
ménynek kell megfelelniük.

A Genius Apáczai Diploma Díj követelményei
1.  Nevelési elveivel, gyakorlatával Móra Ferenc gyönyörű mondatát 

követi: „A szeretet az élet.”
2.  Tanítványai szeretik szüleiket, testvéreiket; tisztelik, megbe-

csülik nevelőiket; tevékenyen részt vesznek az állatok és növé-
nyek védelmében.

3.  Magyarország a szülőhazánk, de tanulóit felkészíti a korszerű 
európai közösségi gondolatok befogadására is.

4.  Tanulóit megóvja az értéktelen, felszínes dolgoktól; káros szenve-
délyektől. Helyettük a szeretetet, a toleranciát, a gyengébbek se-
gítését, támogatását mélyíti el nevelési elveivel.

5.  Kapcsolatot teremt a határainkon túl élő magyar iskolák nevelői-
vel, tanulói közösségével. Tanítványait nemzeti identitásunk 
megtartására, magyarságtudatunk megőrzésére neveli.

6.  Oktatási és nevelési gyakorlatában a gyer  mekek érdekeit tartja 
elsődlegesnek.

7.  Szaktárgyait korszerű módszerekkel tanítja, cselekvőképes tu-
dásra neveli tanulóit.

8.  Tanítványai megyei és országos tanulmányi versenyeken ered-
ményesen szerepelnek. 

9.  A Genius Apáczai Diploma Díjra az a pe dagógus terjeszthető 
fel, aki legalább 20 éves tanítási gyakorlattal rendelkezik.

10.  Legalább 10 éve apáczais tankönyvekből tanít, pályázatokat ír, 
bemutató tanításokat vállal.

A 2009–2010-es tanév díjazottjai
Arany: Göőz István, Pátroha; Petőné Papp Margit, Püspökladány; 

Kapuiné Horváth Szilvia Anna, Csorna; Fehér István, Eger; 
Horváthné Nagyszöllősi Magdolna, Dunaújváros

Ezüst: Szilvási Sándor, Veresegyház; Ragányi Gyula, Győr; Rehák 
Mihály, Székesfehérvár; Petőné Horváth Mária, Debrecen; Mé-
száros Árpád, Körmend

Bronz: Papp Gyuláné, Tarnalelesz; Kiss Imréné, Budapest; Vin-
kóné Blazsanik Anikó, Dusnok-Fajsz; Mátai Ferenc, Zalaeger-
szeg; Kovácsné Szabó Veronika, Jászladány

Különdíj:  Kovács Csongorné, Budapest

Csak a nevelőtestület vagy az intézményvezető terjeszthet fel peda-
gógust vagy igazgatót a Genius Apáczai Diploma Díjra.

Beküldési határidő: 2010. november 26., 8 példányban az Apáczai 
Kiadó címére kérjük elküldeni: 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.  
A határidőn túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Díjátadás: 2011. január 20., Budapest

A Comenius-díj a 
szakértők és szakta-
nácsa dók pedagógiai 
munkájának erkölcsi 
és anya gi elismerése 
az Apáczai Kiadó gyer-
mek köz  pontú, életkor-
hoz, életkori sajátossá-
gokhoz igazodó, igé-
nyes, esztétikus tan-
könyveinek or  szágos 
népszerűsítésére.

A Szakértői és Szaktanácsadói Comenius-díj pályázat tartalmazza 
a pályázó minden adatát: név, munkahely, lakhely stb. 
A benyújtás feltételei: pedagógus képesítéssel rendelkezik; leg-
alább 10 éves oktatói gyakorlata van; minimum 5 éve szakértő 
vagy szakta nácsadó (szükséges az igazolvány száma, illetve a ta-
núsítvány igazolása); szakterületének elismert képviselője; két köz-
tekintélyű fő ajánlása és indoklása; részletes szakmai önéletrajz. 
A felterjesztést 5 példányban, a pályázati kiírásban szereplő 10 pont 
alapján kérjük beküldeni az Apáczai Kiadó címére.

1.  Pedagógiailag emelt szinten képzett szak   értő, minimum 10 éves 
iskolai és legalább 5 éves szakértői, szaktanácsadói gyakorlattal 
rendelkezik.

2.  Szakértői, szaktanácsadói munkájával az Apáczai Kiadó tan-
könyv-ismertetési, tankönyvfejlesztési munkáját segíti.

3.  Ismeri és munkájában alkalmazza a minőségfejlesztés elveit 
és gyakorlatát (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés).

4.  Nevelési-oktatási munkája során a gyerekek érdekeit tartja el-
sődlegesnek.

5.  A legcélravezetőbb, korszerű módszerek képviselője, köz-
kinccsé tevője.

6. Fogékony a szakmai kihívásokra.
7.  Részt vállal az Apáczai Kiadó kiadványainak bíráltatásában, 

ren dez vényeinek népszerűsítésében.
8.  Mentori tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezt aktívan hasz-

nosítja.
9.  A Kiadó szakmai, módszertani munkájában tevékenyen részt 

vállal (módszertani napok, bemutatók, tehetséggondozó verse-
nyek, óratervek, tanítási tervezetek bírálata, tankönyvek lekto-
rálása, szakmai cikkek publikálása).

10.  Tantárgyakról, tankönyvekről speciális szempontú értékelő 
elemzésre, szakanyagok összeállítására kész és képes.

2009–2010-es tanév díjazottjai
Arany: Pappné Gyulai Katalin, Debrecen; Ezüst: Gergely Józsefné, 
Sátoraljaújhely; Bronz: Sebőkné Borsi Judit, Nyíregyháza

Az Apáczai Alapítvány Szakértői és Szaktanácsadói Comenius-
díjai: 1 db I. díj: 500 000 Ft; 1 db II. díj: 400 000 Ft; 1 db III. díj: 
300 000 Ft.

Beküldési határidő: 2010. november 26., 5 példányban. A ha-
táridőn túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Díjátadás: 2011. január 20., Budapest

Pappné Gyulai Katalin boldogan vehette át 
a Debrecenben végzett igazgatói, szakértői 
tevékenységéért a Comenius-díjat 


