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A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

„Pedagógiai pályánk során meggyőződtünk arról, hogy komplex hatása van a zenének a 
tehetségek kibontakoztatásában. Nemcsak zenei képességeket, készségeket fejleszt, hanem más 

területeket is érint: különböző képességstruktúrák, motiváció, kreativitás, esztétikai és közösségi 
nevelés.”

(Csáki Katalin - Csáki Éva: Zenei fejlesztő programok alulteljesítő tehetséges tanulóknak)
***

„Matekverseny a szabadban – na de hogy visszük ki oda a tanteremből a padokat és a 
székeket? Ugyan nem lenne lehetetlen feladat, de a Medve Szabadtéri Matekversenynek épp az 

a célja, hogy a matematikát és a versenyeket kicsit más irányból közelítse meg.”
(Dr. Balogh Tamás - Gyimesi Bernadett: Senki nincs megderMEDVE: 

„Medve-matek” diákoknak)

Tartalomból:
„Kodály pedagógiai 
elképzelései nem az 

ének-zene módszertani 
kérdéseiből indultak ki, 

hanem egy átfogóbb, 
magasabb cél, a magyarság 

kulturális felemelkedésé-
nek, a társadalom megúju-
lásának útját keresve for-

dult érdeklődése a 
pedagógia felé.”

(Turmezeyné dr. Heller Eri-
ka: Kodály Zoltán zenepe-
dagógiai nézetei a korszerű 
tanuláselméletek tükrében)

„Az alábbiakban néhány 
olyan részletet ismertetek a 

Kitűnőek Iskolája 
történetéből, melyek egy 

részét Zilahy Lajos osztotta 
meg a vele készült interjúk 
során Siklós László újság-
íróval, akinek könyvét a 

következő pontban 
mutatom be.”

(Bánfai József:
„Én nem kérni, hanem adni 
jöttem.” Adalékok a Kitűnő-
ek Iskolája történetéhez és 

utóéletéhez, II. rész)

A negyedévente megjelenő Tehetség első számát 1993. kora tavaszán vehette kezébe az Olvasó. 
A lap tehát jövőre éppen negyedszázados lesz. Ez a lapszám 99. a sorban! A 2018. évi 1. számot, 
vagyis a 100.-at, ennek az évfordulónak szenteljük, gyűjteményt közölve a gyorsan elmúlt 25 
év cikkeiből. Ha kedves Olvasóink közül valaki rövid emlékező írással szeretné visszaidézni 
lapunk elmúlt negyedszázadát, küldje meg nekünk az impresszumban található email címre. 
Személyemben újabb negyedszázadnyi felelős szerkesztői megtisztelő megbízatást már nem 
garantálok, abban azonban reménykedem, hogy az ötvenedik évfordulót Olvasóink köszönt-
hetik, és majd örömmel lapozzák a már fél évszázados Tehetséget!

Gondtalan újesztendőt kívánok minden kedves egykori és leendő Szerzőnknek, Olvasónknak!
Tisztelettel: Százdi Antal felelős szerkesztő
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Aktuális
A Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság Elnöksége és Felügyelőbizott-
sága 2017. október 11-én együttes 
ülést tartott, amelynek kertében 
több fontos napirend került meg-
vitatásra. Ezek közül az egyik ki-
emelt jelentőségű volt a „Beszámo-
ló a Szakmai Tanácsadó Testület 
alakuló üléséről, javaslatok a szek-
ciók munkájának továbbfejlesz-
téséhez”. Az SZTT október 4-én 
tartotta alakuló ülését Turi Katalin 
alelnök vezetésével, aki az Elnök-
ség felkérésére a jövőben irányítja 
ennek a testületnek a munkáját, s 
ennek az értekezletnek a javaslatai 
kerültek az elnökségi ülésre Alel-
nök Asszony előterjesztésében. A 
javaslatokat az Elnökség elfogadta, 
s ezek alapján konkrét feladatokat 
magába foglaló cselekvési terv ké-
szül a következő elnökségi ülésre, 
amelyről majd részletes tájékozta-
tást adunk. Ugyancsak kiemelt fon-
tosságú témakör volt a „Javaslatok 
a MTT gazdasági helyzetének 
megerősítésére, új források feltá-
rására”, amely javaslatokat Tóth 
Tamás alelnök és Kormos Dénes 
elnökségi tag terjesztette elő.  Az 
Elnökség kiindulási pontként elfo-
gadta ezt az anyagot is, amely alap-
ján ugyancsak konkrét feladatokat 
magába foglaló cselekvési terv ké-
szül a következő elnökségi ülésre, 
ezt is közhírré tesszük elfogadása 
után. Ezeken túlmenően tárgyalt a 
vezetőség a MTT tagsági listájának 
pontosításáról, a MTT-ről szóló 
új tájékoztató szóróanyag tartalmi 
kérdéseiről és a belső elektronikus 

levelezési rendszer létrehozásáról.
A MTT Kelet-magyarországi Ta-
gozata – Nagy Kálmán volt elnök 
elhalálozása miatt – új elnököt, 
valamint teljes vezetőséget válasz-
tott.  A következők kerültek a ve-
zetőségbe - a Tagozat munkájában 
közreműködő intézmények és szer-
vezetek képviselőinek száz száza-
lékos támogatásával: Dr. Dávid 
Imre elnök, Császár István társel-
nök, vezetőségi tagok: Szabó Attila 
igazgató (Mátészalka), Tóth Tamás 
igazgató (Sárospatak), Virágné 
Katona Zsuzsanna igazgató (Tö-
rökszentmiklós). Az új vezetőség 
munkájához ezúton is sok sikert 
kíván a MTT Elnöksége.
Itt hívjuk fel a Társaság tagjainak 
és más érdeklődőknek a figyelmét, 
hogy a MTT Kelet-magyarorszá-
gi Tagozata szokásos tavaszi nagy 
konferenciáját 2018. április 13-
14-én rendezi a törökszentmiklósi 
Bethlen Gábor Református Általá-
nos Iskolában, ahol az Intézmény 
komplex tehetséggondozó prog-
ramja indulásának 30. évfordulója 
alkalmából az 1987. óta elért ered-
ményeket tekintjük át, elemezzük. 
A részletes program és a jelent-
kezési lap a Honlapunkon (www.
mateh.hu) lesz elérhető, várhatóan 
február közepétől.

2017. november 25.                                     

Dr. Balogh László
elnök
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Óvodáskorban és 
az általános isko-
la alsó tagozatán 
a tehetséges fiúk 
és lányok száma 
nagyjából egyen-
lő. A serdülő-
korban azonban 
jelentős változás 
történik: tizenkét 
éves kor körül a 

tehetségesnek azonosítható fiúk száma 
relatíve elkezd növekedni, a lányok szá-
ma pedig csökkenni. Ifjúkorra már sokkal 
több a tehetséges férfi, mint a tehetséges 
nő. Mi történik közben a tehetséges lá-
nyokkal? 
 
Nem, nem tűnnek el, csak közülük sokan 
hangsúlytalanná teszik a tehetségüket. 
A tanulmányi teljesítményük meginog, 
más jellegű tehetségeik iránt kétségeik 
támadnak, a nővé válás során pedig a te-
hetségüket eltakarják. A kutatások szerint 
a gátlások kiépülése számos tényező ere-
dője, melyeknek mind szerepe van abban, 
hogy a tehetségként azonosítható lányok 
száma az életkor előre haladásával egyre 
csökken.
Azonosítás – mikor kezdődjön? Fejlő-
déslélektanból ismert, hogy az általános 
iskolát elkezdő lányok előrébb tartanak a 
fiúknál, az általános iskolát befejező lá-
nyok viszont ezt az előnyüket elvesztik. A 
tehetséges gyermekek azonosítása gyak-
ran az ötödik évfolyamon kezdődik abból 
a megfontolásból, hogy a gazdagító prog-
ramokat legjobb ebben a korban elkezde-
ni. Ez a gyakorlat azonban hátrányosan 
érinti azokat a tehetséges lányokat, akik 
óvodáskoruktól fogva kiemelkedőek. Ők 
hamarabb kezdenek el beszélni, olvasni és 
számolni, mint a fiúk, és a korai években 
az IQ tesztekben is magasabb pontszámot 
érnek el. Hamarabb iskolaérettek, és alsó 
tagozatban az érdemjegyeik is jobbak a 
fiúkénál. Tény, hogy Terman, a tehetség-
kutatás nagy úttörője arra a megállapítás-
ra jutott, hogy 14 éves korig a tehetséges 
lányok az összes évfolyamon felülmúlják 
a tehetséges fiúkat a tanulmányi ered-
ményességben. Mai kutatások szerint 
azonban felső tagozatban ez a tendencia 
megtorpan, és megfordulni látszik. Már 
harmadik osztálytól kezdve sok tehetsé-
ges lány valahogy kódolja azt az üzenetet, 
hogy biztonságosabb a tantárgyakban való 
kiemelkedésből visszavenni; a tehetséges 
lányok számára jobb, ha olyanoknak lát-
szanak, mint a többi lány. Azért mondtuk 
fentebb, hogy az 5. évfolyamon kezdődő 
azonosítás hátrányos a tehetséges lányok 
számára, mert mire elkezdődik, a tehetsé-

ges lányok egy része már ügyel arra, hogy 
ne azonosítsák tehetségesnek. A további-
akban sorra vesszük, mi lehet ennek a je-
lenségnek az oka.
Külső hátráltató tényezők: A tehetséges 
lányok fejlődésére ható külső tényezők 
fontosságát nem lehet elégszer hangsú-
lyozni. Szinte a születésüktől kezdve a 
lányok egy olyan világban találják magu-
kat, amelyben a teljesítmény útjában álló 
sztereotípiákat, akadályokat kénytelenek 
megélni. A kutatások több olyan tényezőt 
azonosítottak, amelyek negatív irányban 
befolyásolják a tehetséges lányok és fi-
atal nők fejlődését. Többek között ilyen 
tényező a szülők, az iskola és általában a 
környezet szerepe épp úgy, mint egyfajta 
– a kreatív és tanulmányi potenciál kibon-
takozása szempontjából fontos – negatív 
meggyőződés kialakulása. Egy olyan tár-
sadalom, ahol a vezetők, politikusok, kép-
zőművészek, zenészek és feltalálók túl-
nyomó többsége férfi, bizony nem kedvez 
a lányoknál ama hit kialakulásának, hogy 
bizony ők is lehetnek okosak és kreatívak. 
Mik ezek a külső gátló tényezők?
A szülői hatások a tehetséges lányokra: A 
kutatások már régen feltárták, hogy milyen 
fontos hatást gyakorolnak a szülők atti-
tűdjei és vélekedései a gyermekeik iskolai 
énképére és teljesítményére. Egyes vizs-
gálatok szerint a szülőknek a gyermek tel-
jesítményébe vetett hite nagyobb hatással 
van a gyermek énképére, mint a gyermek 
korábbi teljesítménye. Ezt a megállapítást 
Phillips (1987) a tehetséges gyermekek 
esetében is megerősítette, többek között 
kimutatva, hogy szignifikáns korreláció 
van a szülői elvárások és a tanulók ma-
tematikai énképe között. Reis (1998) azt 
találta, hogy a negatív szülői vélekedések 
még évtizedekkel azt követően is hatással 
voltak, hogy a lányok kirepültek a családi 
fészekből. Ez a kutatás egyben azt is bizo-
nyítja, hogy milyen nehéz kezelni, helyére 
tenni a szülői hatásokat. A szülői véleke-
dések sokkal erősebben hatnak a fiatal 
lányokra, így a verbális és non-verbális, 
kimondott vagy kimondatlan, erőteljesen 
vagy kevésbé erőteljesen hangsúlyos in-
terakciók bátorító vagy csüggesztő hatás-
sal vannak a későbbi életükre.
A tanárokkal kapcsolatos problémák: 
Kramer (1985) kimutatta, hogy a tanárok 
viszonylag könnyen tudják azonosítani a 
tehetséges fiúkat, de meglepi őket, ha azt 
tapasztalják, hogy a lányok is lehetnek 
okosak. Azért lepődnek meg, mert a lá-
nyok általában elég sikeresek tudnak lenni 
abban, hogy nem mutatják ki az eszüket, 
és nem hallatják a hangjukat. Myra és Da-
vid Sadker (1994, 95. old.) azt írják, hogy 
sok kutatás egybehangzóan kimutatta, 

hogy „a tanárok és a szülők egyaránt alul-
becsülik a lányok intelligenciáját.” A taná-
rok egészen pontosan meg tudják nevezni 
azokat a fiúkat, akik a legmagasabb szin-
ten fognak teljesíteni egy matematikai tan-
tárgytesztben, de a lányokat illetően már 
bizonytalanok. A tanárok továbbá kevésbé 
szeretik az okos lányokat, mint más lányo-
kat. Hasonló megállapításokra jutott Coo-
ley, Chauvin és Karnes (1984) is. Mind a 
nő, mind a férfi tanárok úgy vélekedtek, 
hogy a tehetséges fiúk kompetensebbek a 
tehetséges lányoknál a kritikai és logikus 
gondolkodásban és a kreatív probléma-
megoldásban, míg a tehetséges lányokról 
azt gondolták, hogy ők a kreatív írásban 
jobbak. A tanárnőkhöz képest a férfi taná-
roknak hagyományosabb képe rajzolódott 
ki az okos lányokról, úgy tekintve őket, 
mint akik érzelmesebbek, érzékenyebbek, 
becsaphatóbbak, kevésbé fantáziadúsak, 
kevésbé kíváncsiak, kevésbé találéko-
nyak, kevésbé individualisztikusak, és ke-
vésbé impulzívak, mint a fiúk.
Az előbbi sztereotípiákkal „felvértezve” a 
tanárok meggyőződéssel vallották, hogy a 
fiúk jobb veleszületett képességekkel ren-
delkeznek, míg ugyanazért a lányoknak 
keményen kell dolgozni. Fennema (1990) 
a tanári vélekedéseket a matematikai telje-
sítményen keresztül vizsgálta, és megálla-
pította, hogy bár a tanárok általában nem 
engednek rá a sztereotípiákra, mégis a ma-
tematika terén a legjobb fiúknak olyan jel-
lemzőket tulajdonítanak, mint az önként 
jelentkezés, a matematika szeretete és az 
önállóság. További kutatások azt jelzik, 
hogy a legtöbb tanár kevesebbet vár el a 
lányoktól, mint a fiúktól, különösen a ma-
tematika és a természettudományi tárgyak 
területén. A lányok pedig ezeket az ala-
csonyabb szintű elvárásokat az élet korai 
szakaszától kezdve internalizálják.
Kortársi nyomás: Amint a tehetséges 
lányok serdülőkorba kerülnek, gyakran 
tagadják, álcázzák, vagy feladják a tehet-
ségüket, és inkább hátrányt látnak abban, 
hogy tehetségesek. A serdülőkorú lányok 
azzal néznek szembe, hogy választaniuk 
kell bizonyos célok között, azaz hogy a 
népszerűséget vagy a tanulmányi telje-
sítményt, a társas kapcsolatokat vagy az 
intellektuális érdeklődést részesítsék-e 
előnyben. Mivel a tehetséges lányok a 
társas kapcsolatokban járatosabbak, mint 
a tehetséges fiúk, ezért a szociális jelző-
ingereket jobban észreveszik, és jobban 
tudják, hogyan illesszék ezekhez a visel-
kedésüket. A mások tetszésének elnyerése 
céljából a tehetséges lányok hajlamosak 
bagatellizálni a tehetségüket, és inkább 
másoknak segítenek, semmint hogy va-
lami újat tanuljanak. Egy több mint 600 

Tehetséges lányok
Dr. Tóth László
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gyermeken végzett vizsgálat azt találta, 
hogy a tehetséges lányok hozzáigazítják 
a képességszintjüket a hasonló korú nem 
tehetséges lányokéhoz (Silverman, 1993; 
idézi Gurian, 2010). A tehetséges lányok 
nem hagyják faképnél a barátaikat csak 
azért, hogy a képességeiknek jobban meg-
felelő osztályba tegyék át őket. Míg a te-
hetséges fiúk általában nem barátkoznak 
olyanokkal, akiknek a képességei alacso-
nyabb szintű az övéknél, addig a tehetsé-
ges lányok komoly erőfeszítést tesznek 
azért, hogy a képességeik észrevétlenek 
maradjanak.
A felső tagozatos évek a legkritikusabbak 
a tehetséges lányok mindenféle tehetsé-
gének elfedődése szempontjából. A te-
hetséges lányok ekkor fedezik fel, hogy 
a magas teljesítmény a kortárs csoport 
elfogadásának elvesztésével párosulhat. 
A lányok csoportja a konformitást jutal-
mazza, és kiveti magából azt a lányt, aki 
rendkívüli teljesítményt nyújt. Egy közel 
500 fős mintán végzett, a tanulók egymás-
ra irányuló személypercepcióját vizsgáló 
kutatás azt találta, hogy a kortársak között 
a tehetséges fiúk a legnépszerűbbek, a te-
hetséges lányok pedig a legkevésbé nép-
szerűek. A tehetséges lányokat úgy látták, 
mint akik lehangoltak vagy szomorúak, 
a tehetséges fiúkat pedig úgy, mint akik 
bohókásak, és jó a humorérzékük (Luftig 
és Nichols, 1991). A jeles érdemjegyeket 
szerző lányoknál azt találták, hogy a han-
gulatuk depresszív színezetű, soknak kö-
zülük pszichoszomatikus problémája van, 
és az önbecsülésük alacsonyabb az ugyan-
csak jeleseket kapó fiúkhoz képest.
A tehetségesség és a vezetői képességek 
gyakran kéz a kézben járnak. A fiúknál a 
vezetői képességeket bátorítják, és a te-
hetséges fiúkat vezetőknek írják le. Az 
ugyanezekkel a képességekkel rendelkező 
lányokat azonban „basáskodónak”, „pa-
rancsolgatónak” írják le, és ezen képessé-
geiket leépíteni igyekeznek. Ez az üzenet 
arról győzi meg a lányokat, hogy az önér-
vényesítésnél, a vezetői szerep vállalásá-
nál fontosabb, hogy barátaik legyenek.
Belső hátráltató tényezők (Személyiség-
faktorok, személyes választások és dön-
tések): A tehetséges lányokkal végzett ku-
tatások rávilágítottak arra, hogy bizonyos 
személyiségfaktoroknak, személyes prio-
ritásoknak és döntéseknek komoly szere-
pe van abban, hogy a lányok nem tudják, 
vagy nem akarják megmutatni képessége-
iket a tanulmányi és munkaterületükön. 
Ilyen tényezők: kételkedés a képességeik, 
illetve tehetségességük iránt; választásaik 
a családjuk nyomására; a saját igényeikkel 
szemben mások igényeinek preferálása; 
vallási és társadalmi problémák, melyek 
következetesen végigkísérik a nőket teljes 
életükön át; hibás tervezés; képességeik 
és másságuk elrejtése; perfekcionizmus; 
a sikert nem a képességeiknek, hanem a 
szerencsének, illetve véletlennek tulajdo-

nítása; nem nekik való partnerek válasz-
tása; ellentmondásos üzenetek a család 
részéről a képzettség fontosságát illetően 
(Reis, 1998).
A képességekbe vetett hit és az önbizalom 
elvesztése: Korábbi kutatások rámutattak 
arra, hogy a tehetséges lányok – különbö-
ző mértékben – elvesztik a lelkesedésüket 
a tanulás iránt, mind kevésbé hallatják a 
hangjukat, és mind kevésbé adják tanúje-
lét a képességeiknek. Igen sok kutató arra 
a megállapításra jutott, hogy a tehetséges 
lányok legtöbbje már az alsó tagozaton 
elkezdi elveszíteni az önbizalmát, és ez a 
tendencia felső tagozaton, majd középis-
kolában folytatódik. Egyre inkább kétel-
kednek az intellektuális kompetenciájuk-
ban, alacsonyabb szintű képességűeknek 
tartják magukat, mint amilyenekkel való-
jában rendelkeznek, és úgy vélik, a fiúk 
veleszületetten jobb képességűek, míg 
nekik keményen kell dolgozni a sikerért. 
Emellett megpróbálják elkerülni a ver-
senyhelyzeteket annak érdekében, hogy 
megőrizzék a kapcsolataikat, még akkor 
is, ha ez azt jelenti, hogy nem ragadják 
meg azokat az alkalmakat, amikor kinyil-
váníthatnák a képességeiket.
Kline és Short (1991) a vonatkozó iroda-
lom áttekintése után azt találták, hogy a 
tehetséges lányok önbizalma és a maguk 
által észlelt képességei folyamatosan csök-
kennek az alsó tagozatos kortól a közép-
iskolás kor végéig. A nyolcadik osztályos 
tehetséges lányok több negatívumról szá-
molnak be a viselkedésükre, intelligen-
ciájukra, az iskolai státuszukra és a nép-
szerűségükre vonatkozóan, mint a nem 
tehetséges lányok ugyanezen az évfolya-
mon (Kline és Short, 1991; Klein, 1996). 
Ezzel szemben az olyan jellemzők, mint 
a perfekcionizmus, a reménytelenség és 
a bátortalanság az életkor növekedésével 
fokozódnak. A szerzők feltételezik, hogy 
ezek a változások a tehetséges lányok pszi-
chológiai igényei és a társadalmi szerepel-
várások közötti konfliktusból származnak, 
mivel a lányok számára a család, az iskola 
és a média folyamatosan egy jól körülírt 
képet közvetít, megmondja vagy sugallja, 
hogy milyen viselkedést várnak el tőlük 
(Kline és Short, 1991). Középiskolás te-
hetséges lányokkal készített interjúk arra 
világítottak rá, hogy a lányok igyekeznek 
nem kimutatni az intellektuális képessé-
güket, és keresik annak módját, hogyan 
tudnák minél jobban átvenni a saját élet-
koruknak megfelelő csoport normáit.
Fontos megjegyezni, hogy természetesen 
nem a képességek vesznek el, hanem a ké-
pességekbe vetett hit és az ebből építkező 
önbizalom az, amelyeket az elvárt szere-
pek előnytelenül befolyásolnak, rejtekútra 
terelve a képességeket.
Társas problémák és izoláció: Kutatá-
sok sora jelzi, hogy a tehetséges lányok 
az okosságukat szociális hátránynak élik 
meg a kortársak negatív reakciói miatt. A 

kortársak negatív hozzáállásától való féle-
lem a fiatal nőket arra készteti, hogy alábe-
csüljék a képességeiket, nehogy azt a be-
nyomást keltsék, hogy kevésbé vonzóak, 
illetve hiányos a szociális kompetenciájuk. 
Más szavakkal: megjátsszák a bugyutát a 
visszautasítás vagy kiközösítés elkerülése 
érdekében. A szülők is negatív üzeneteket 
küldhetnek arról, hogyan kell a lányoknak 
viselkedni, udvariasnak lenni, öltözködni, 
továbbá milyen gyakran szólaljanak meg 
és milyen szituációkban.
Perfekcionizmus: A perfekcionizmus azt 
okozhatja a tehetséges nőknél, hogy elér-
hetetlen célokat tűznek ki a maguk szá-
mára, továbbá egyre magasabb szinten 
igyekeznek teljesíteni egész életükben: 
tökéletesek akarnak lenni a munkahelyen 
mint munkaerő, a családban mint feleség, 
háziasszony, anya, gyermeknevelő, de 
természetesen ez más területekre is vo-
natkozik. Hamachek (1978) a perfekcio-
nizmust a viselkedésről való gondolkodás 
eszközének tekintette, és két formáját írta 
le: normális és neurotikus, melyeket egy 
kontinuum mentén kell elképzelni. A nor-
mál perfekcionistákat örömmel tölti el a 
végzett munka, és nem aggódnak amiatt, 
hogy egy bizonyos kereten belül hibázhat-
nak is. A neurotikus perfekcionisták soha 
nem elégedettek, mert soha nem találják 
elég jónak, amit csinálnak. Tehetséges ser-
dülők körében végzett vizsgálatok során 
Schuler (1997) szintén azt találta, hogy a 
perfekcionizmus egy kontinuum, mely-
nek két végpontja az egészséges/normális 
és az egészségtelen/diszfunkcionális. Az 
egészséges perfekcionisták olyan jellegű 
bátorítást, támogatást kapnak a környeze-
tüktől, hogy a lehető legjobban tanuljanak, 
és ha hibáznak, az nem a világ vége, el-
végre aki tanul vagy dolgozik, az olykor 
hibázhat is. A tehetséges egészségtelen/
diszfunkcionális perfekcionista lányok vi-
szont úgy észlelik a szülői elvárásokat és 
kritikákat, hogy mindenben tökéletesnek 
kell lenni, semmilyen hibázásnak nincs 
helye. Természetesen ez erős szorongással 
tölti el őket. Az egészséges perfekcionista 
lányokkal ellentétben az ő perfekcioniz-
mussal kapcsolatos legkorábbi emlékeik 
középpontjában a hibázás áll. Egész életük 
a hiba körül forog, mert a maguk iránt és 
a szüleik által támasztott elvárások rend-
kívül magasak, amelyek teljesítésével tet-
szeni akarnak a szüleiknek, tanáraiknak, és 
egyáltalán mindenkinek. Viszont a szüleik 
elvárásait negatívan ítélik meg, teljesít-
hetetlennek tartják, mert ezt az üzenetet 
közvetítik: tökéletesnek kell lenned min-
denben, amit csinálsz.
Az a fránya matematika! 10, 11. és 12. 
osztályban a serdülőkorú lányok nem 
vesznek fel tehetségfejlesztő programokat 
(Read, 1991), és különösen veszélyezte-
tettek az alulteljesítésre a matematika és a 
természettudományi tárgyak tekintetében. 
Az az elterjedt mítosz a társadalomban, 
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miszerint a feladatteljesítés a nemtől függ, 
a tehetséges fiúk és lányok saját képes-
ségeik iránti attitűdjeiben is tükröződik, 
és a kurzusválasztások típusát is befolyá-
solja. A tehetséges lányok a saját képes-
ségeiket nem tartják olyan nagyra, mint 
a tehetséges fiúk; a lányok a matematikai 
képességeiket, míg a fiúk a nyelvi képes-
ségeiket becsülik le. Ennek üzenete, hogy 
az rendjén való dolog, ha a lányok rosszul 
teljesítenek matematikából és a természet-
tudományi tárgyakból, viszont kiválóak 
olvasásban és írásbeli szövegalkotásban, 
hagyják hát meg a matematikát és a termé-
szettudományi tárgyakat a fiúknak.
Azok a kutatások, amelyek a nemi kü-
lönbségnek a matematikai teljesítményre 
gyakorolt hatását vizsgálták, ellentmon-
dásos eredménnyel zárultak. A fiúk ugyan 
aktívabbnak és jobbnak tűntek a felsőbb 
matematikában, a számolásban és a térbeli 
képességekben azonban nem mutatkozott 
nemi különbség. A matematika tesztekben 
elért jó teljesítmény attól függött, hogy 
valaki hány matematika kurzust vett fel, 
vagyis a lányok alacsonyabb pontszáma 
nem abból származott, hogy kevésbé te-
hetségesek, hanem hogy kevesebb mate-
matika kurzust vettek fel, mint a fiúk. A 
matematika teljesítményben mutatkozó 
különbség azonban csökkenni kezdett 
azon lányok esetében, akik több matemati-
ka kurzust vettek fel.
Pályaválasztás: Mint közismert, a fel-
sőoktatás egy adott szakára való felvételt 
vagy más irányú pályaválasztást erősen 
befolyásolja a középiskolából hozott pont-
szám. Ha viszont a tehetséges lányok a 
matematika vagy a természettudományi 
tárgyak tanulását elhanyagolják, és a „tár-
sadalmilag elfogadhatóbb” irányt választ-
ják, akkor eleve lemondanak az olyan sza-
kokról és pályákról, amelyekhez ezekben 
a tárgyakban jónak kellene lenniük, ami-
nek következtében a munkahelyi beosztá-
sukkal nem lesznek elégedettek. Például, 
ha egy tehetséges lánynak a számítástech-
nika és programozás irányába húzna a szí-
ve, de a társadalmi nyomás más irányba 
fordítja, akkor – ha mégis a számítógép 
körül szeretne maradni – legfeljebb adat-
bevitelre alkalmazzák, csekély fizetéssel. 
Ezzel szemben egy ugyanilyen irányban 
tehetséges fiú – társadalmi hátszelet is él-
vezvén – kiteljesítheti magát, és informati-
kusként válogathat a jobbnál jobb, és nem 
mellesleg jól fizető állások között. Azt tud-
juk, hogy a felsőoktatást végzettek közül 
a könyvtárosok, tanítók, logopédusok, fej-
lesztő pedagógusok, óvodapedagógusok, 
iskolapszichológusok elsöprő többsége nő, 
de azt nem tudjuk, hogy közülük hány volt 
tehetséges, akik más irányba is mehettek 
volna. Mert kellett lennie ilyeneknek, csak 
„menet közben” lemondtak arról, amit ma-
guknak elképzeltek. Inkább választották a 
hamar révbe érést ígérő biztosat, mint a ki-
hívást jelentő távoli bizonytalant.

Konklúzió – merre menjünk? Az iskolák 
és a családok eltérő módon közelíthetik 
meg a problémát. Egyes szülők a tiszta lá-
nyiskolákban láthatják a megoldást, azt re-
mélve ettől, hogy az ilyen iskola bátorítani 
fogja a lányok önállóságát és a tehetségük 
teljes kiaknázását. Más szülők és pedagó-
gusok az olyan koedukált képzésben hisz-
nek, ahol a tehetséges fiúk és lányok egy-
formán részesülnek tehetségfejlesztésben. 
Egyes iskolák tiszta lány és fiú osztályokat 
létesíthetnének matematikából és a termé-
szettudományi tárgyakból, más tárgyakból 
viszont maradna a koedukáció. Természe-
tesen más oktatásszervezési megoldások 
is lehetségesek. De felhoznák-e az ilyen 
megoldások a magukba süppedő tehetsé-
ges lányokat?
Szerintem nem. Mindaddig, amíg a tár-
sadalmi hátszél kedvezőtlen a tehetséges 
lányok számára, semmilyen pedagógiai 
intervenciótól nem várhatunk számottevő 
előre lépést. A nőkkel kapcsolatos, sok év-
százados tudati beállítódáson kell változ-
tatni. Mert hiába bizonyítják a kutatások, 
hogy a nők és a férfiak átlagos intelligenci-
ája nem különbözik, mégis – ennek tudatá-
ban is – sokan magukban úgy vélekednek, 
hogy a lányok veleszületetten butábbak, 
mint a fiúk, a nők helye a konyhában van, 
a nőknek csak egy dolguk van: a gyerek-
szülés, a nők nem kreatívak stb. Ilyen és 
hasonló viszonyulások gerjesztik a ked-
vezőtlen társadalmi hátszelet, amit tetéz, 
hogy sok nő ezeket el is hiszi, és a lányát/
lányait ebben a szellemben neveli. 
Azt hiszem, ma még nem ébredtünk rá 
arra, mekkora veszteség ér bennünket 
azzal, ha a tehetséges lányok elrejtik a te-
hetségüket. Pedig szükségünk lenne rájuk 
is. A tehetség nem férfi kiváltság, hanem 
nemtől független adomány. Semmi nem 
indokolja, hogy csak a tehetséges fiúktól 
reméljünk valami újat, a tehetséges lányok 
esetében pedig nyugodjunk bele, hogy 
márpedig ők ilyenek. De ez így sommásan 
nem igaz. Mert csak egy részük ilyen. Nem 
mintha a többiek esetében kedvező lenne a 
társadalmi hátszél. Csakhogy náluk a köz-
vetlen környezet (szülők, tanárok) min-
dent megtesz azért, hogy a kedvezőtlen 
társadalmi hátszél ne vegye át a hatalmat. 
Úgy gondolom, más tehetséges lányoknál 
is erre kell törekedni. Nem könnyű munka 
ez, de meghálálja a befektetést. Mert ha 
mind több tehetséges lányból válik tehet-
séges nő, közben megtanulják (és ezzel 
példaként szolgálnak), hogy szinte bármik 
lehetnek, és ha lesznek, azzal nagyobb 
lesz az önbecsülésük, elégedettek lesznek 
a foglalkozásukkal, és a jövedelmükre sem 
panaszkodhatnak.
Ne felejtsük el, ez magától nem megy. Ne-
künk, akik elkötelezettek vagyunk a tehet-
ségek felismerése és fejlesztése iránt, sok 
teendőnk van ezen a területen (is). Mert 
önámítás a magukba süppedő lehetséges 
lányoknak azt hinni, hogy majd jön egy ki-

rályfi hófehér paripán, aki megmenti őket, 
és a házasság köteléke révén biztonságban 
tudhatják magukat. Aztán majd csak lesz 
valahogy. Mi ugyan „szabad” királyfit és 
hófehér paripát nem tudunk biztosítani, de 
azt el tudjuk érni, hogy a tehetséges lányok 
higgyenek magukban, és tespedés helyett 
szisztematikusan dolgozzanak. Nincs más 
út, ha nem akarunk lemondani róluk. Már-
pedig nem akarunk.
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Kodály pedagógiai 
elképzelései nem 
az ének-zene mód-
szertani kérdései-
ből indultak ki, ha-
nem egy átfogóbb, 
magasabb cél, a 
magyarság kulturá-
lis felemelkedésé-
nek, a társadalom 
megújulásának út-

ját keresve fordult érdeklődése a pedagógia 
felé.  Ideálja szerint a művészetek erejével 
nevelt „teljes emberek” elkövetkező generá-
ciói egy új, jobb világot építenek fel.
 
A kortárs életreform-mozgalom kínált eh-
hez modellt Kodály számára, és a reformpe-
dagógiai törekvésekkel együtt, azok szelle-
mi rokonaként vallotta a korán megkezdett 
művészeti nevelés fontosságát a gyermeki 
személyiség hatékony alakításában. Hitte, 
hogy az elidegenedett ipari társadalomba a 
népi kultúra romlatlansága, ősereje hozhatja 
vissza a humánumot. Az általa vágyott vi-
lágban a zene nem csak az elit kiváltsága, 
ezért vált demokratikus szellemiségének 
megfelelően fontossá a „zenei analfabétiz-
mus” felszámolása. Kodály koncepciójának 
ezen sarokpontjai – a mindenkinek elérhető, 
korai életkorban megkezdett zenei nevelés, 
a vokális alapok, a népzene központi szere-
pe, a zenei írásbeliség korai oktatása – más 
országok közoktatásában a miénktől eltérő 
prioritással jelennek meg. A német nyelvte-
rületen Carl Orff koncepciója meghatározó, 
amely szerint a kezdeteknél a hangszerjáték 
a megfelelőbb, illetve a kottaírás-olvasást, 
azaz a notációt nem tanítják (vö. Szónyi, 
1988). Az angolszász kultúrában Edwin 
Gordon iránymutatásának megfelelően 
hangszert is tanítanak a közoktatásban, il-
letve a notációt csak viszonylag későbbi 
életkorban, és csak mint a hangszerjátékhoz 
szükséges kultúrtechnikát tanítják, de ön-
magában nem tulajdonítanak e képességnek 
jelentőséget (vö. Turmezeyné és Balogh, 
2009). 
Ezért is indokolt a kérdés, hogy a kodályi 
koncepció filozófiai-morális szempontokkal 
megalapozott elemeit vajon visszaigazolja-e 
a kognitív pszichológia tanulásfelfogása, 
amely a megismerés, megértés folyamatá-
nak, a tudás kialakulásának tanulmányozá-
sára helyezi a hangsúlyt. A zenei tudás, a 
zenéről való tudás képződésének megértését 
nagyban segíti a gyermeki fejlődés folya-
matának megfigyelése, ezért a tanulásel-
méletek nagyban támaszkodnak a fejlődés 
lélektani szempontú elemzésre. A gyermeki 
gondolkodás fejlődésének értelmezésében 
ma is iránymutató Piaget munkássága, illet-
ve empirikus alapokon nyugvó elmélete a 
gyermeki gondolkodás szakaszairól. A zenei 

tanulás folyamatának nyomon követésekor 
is jól alkalmazható párhuzamok fedezhe-
tőek fel Piaget (1954) szakasz-elméletével. 
A következőkben a Kodály-koncepció ele-
mei közül a vokális megközelítést, a zenei 
írás-olvasás tanítását, illetve ezek összefüg-
gését vetjük össze a kognitív pszichológia 
tanulásfelfogásával, melynek során kitetszik 
majd a zenei nevelés – Kodály által sokszor 
hangsúlyozott - korai kezdésének indokolt-
sága is.
Érdemes átgondolni, hogy fejlődés lélektani 
szempontból hogyan illeszkednek a zenei 
képességek az általános fejlődési folyamat-
hoz. Ahogy Kodály rámutat: „A zene gyö-
kere tudniillik az ének.”(Kodály, 1954/1964, 
287. o.) A szájhagyomány szerint Kodály 
elvárására fel kellett venni minden zenei 
tagozatos osztályba „morgós” gyerekeket 
is, akiknek fejlődésén demonstrálható, hogy 
minden gyermek fejleszthető. Ennek ered-
ményességéről nem készültek tudományos 
kutatások, azonban az éneklési képesség 
fejlődési folyamatát végiggondolva hasonló 
eredményre jutunk.
Az ének ugyanis, Kodály hasonlatát folytat-
va, a beszéd gyökere is, mind a faj-, mind 
az egyedfejlődés szempontjából. Az emberi 
faj egyedülálló képessége a beszéd, mely-
nek elsajátítását már a magzati korban ké-
szíti elő a természet. Ennek érdekében első 
érzékszervként működik a hallás, a harma-
dik terhességi trimesztertől kezdve. Ennek 
köszönhető, hogy az újszülöttek nemcsak 
megismerik anyjuk hangját, de anyanyelvük 
hangzását is jobban preferálják más, idegen 
nyelvekkel szemben. A beszéd észlelésé-
nek e korai megnyilvánulásában a magzat, 
illetve később a csecsemő a hangok magas-
ságának, ritmusának, hangszínének, han-
gerejének változására támaszkodik, ezek 
segítségével tudja majd a hangok áradását 
értelmes egységekké tagolni, jelentésüket 
az ahhoz kapcsolódó érzelmeken keresztül 
megfejteni. Vagyis a zenére, annak alkotóe-
lemeire (dallam, ritmus, hangszín, hangerő) 
való nyitottság, fogékonyság a beszéd elsa-
játításának folyamata miatt is mindannyi-
unkkal velünk született képesség, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy 
nem létezik olyan kultúra, amelynek ne len-
ne zenéje. Mint tudjuk, az egyed fejlődése 
során hasonló utat jár végig, mint a faj. A 
törzsfejlődés során az ember elődei már hor-
dákban, együttműködve éltek, mielőtt ana-
tómiai szempontból képesek lettek volna a 
beszédre. A kommunikáció eszköztárában a 
hangadásnak már ekkor is fontos szerepe le-
hetett, vagyis a hangmagasság, hangszín, rit-
mus, hangerő információt közölt. Ha beleg-
ondolunk, ezek az eszközök most is szerepet 
játszanak, hiszen ugyanaz a mondanivaló 
az élőbeszédben árnyalható, sőt, ellentétes 
értelmű is lehet az intonáció változásával. 

A fenti gondolatmenetet bizonyítják az ősi, 
úgynevezett tonális nyelvek, mint például 
a kínai, ahol az írásjegyekkel való írásnak 
köszönhetően is fennmaradt a nyelvben az 
intonáció jelentéshordozó ereje, vagyis a mi 
betűinkkel leírva két szó bár azonosnak tű-
nik, de kiejtve az intonációtól függően elté-
rő jelentéssel bírhat. Mindezekből világosan 
látszik, hogy miként a beszéd elsajátítására 
– értésére és produkciójára – minden egész-
séges ember képes, ugyanúgy a zenei ész-
lelésre és éneklésre való képesség is velünk 
született a genetikai program alapján.
Bizonyára sokakban felmerül, hogy ez el-
lentétes azzal a tapasztalatukkal, amely sze-
rint többen vannak, akik nem tudnak énekel-
ni, mint akik beszélni nem tudnak. Számos 
leírás született olyan szomorú esetekről, 
ahol a kedvezőtlen környezetben a gyermek 
nem találkozott hatéves kora előtt beszéd-
del. Ezek a gyerekek hiába részesültek ké-
sőbb gondos fejlesztésben, soha nem váltak 
teljes értékű nyelvhasználóvá, ugyanis a 
megfelelő időben, amit a pszichológia szen-
zitív periódusnak nevez, a hiányzó impulzu-
sok miatt agyuk megfelelő központjai mind 
funkcionálisan, mind anatómiai szempont-
ból nem fejlődtek ki. A beszéd- és az éneklé-
si képesség elsajátításában rendkívül fontos 
az első életév, hároméves korig is még rend-
kívül fogékony erre az agy, majd hatéves 
kor körül lezárul az éneklés elsajátításának 
szenzitív korszaka, ami általánosságban a 
zenei képességek esetében kilenc éves ko-
rig tart. Tehát a gyengén éneklők esetében 
a korai fejlesztés elmaradása tehető felelős-
sé. Ugyanakkor, ahogy a beszédhibáknál is, 
ugyanúgy az éneklésnél is lehet a nehézség 
oka a hangképző szervek mozgatási mecha-
nizmusának hibája, lassabb fejlődése, de 
ahogy a beszédhibásokról sem feltételezzük 
a gyengébb intelligenciát, úgy a „hamisan” 
éneklőnek sem feltétlenül gyengébbek az 
egyéb zenei képességei.
A tanulás csecsemő- és kisgyermekkorban a 
saját érzékszerveken és mozgáson keresztül 
történik. Ezt az időszakot, amely a szüle-
téstől nagyjából kétéves korig tart, Piaget a 
szenzomotoros tanulás szakaszának nevezi. 
Mielőtt megtanulna beszélni, már jól műkö-
dik a hanggal való kommunikáció a csecse-
mő és anyja között, ami egyrészt az egyre 
differenciáltabb hangészleléssel, másrészt 
a saját hangképző szervek finommozgási 
mechanizmusának tökéletesedésével a ze-
nei-kognitív fejlődéshez szükséges tanulási 
tapasztalatot is jelenti egyben. A csecsemő 
hangadásában másfél éves koráig nem is vá-
lik szét a beszéd és az ének. 
Az éneklés és a beszéd közti párhuzam más 
szempontból is helytálló. Ahogyan gondol-
kodni szavakkal lehet, ugyanúgy a zenéről 
saját hangunkkal gondolkodunk, más szóval 
a zenei megismerés folyamata elsődlegesen 

Kodály Zoltán zenepedagógiai nézetei a 
korszerű tanuláselméletek tükrében
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saját hangunkon keresztül történik. Még fel-
nőttkorban is hangszerjáték, zenehallgatás 
vagy akár egy dallam elképzelése közben is 
éneklünk belsőleg, amint azt a gége mozga-
tó izmainak műszeres vizsgálata is igazolja 
(Habermann, 1986, idézi Gembris, 2002). A 
hallás után elsajátított dallamok éneklésével 
belép a gyermek a Piaget által definiált, az 
óvodás kort jellemző műveletek előtti sza-
kaszba, melynek jellemzője, hogy az egyes 
hangközök esetlegesek, és a dallam tonali-
tása motívumról motívumra változik. A fej-
lődésnek ez a folyamata hasonlóságot mutat 
a gyermekrajzok fejlődésének jellemzőivel, 
amennyiben azok nem veszik figyelembe a 
térbeli viszonyokat, hanem az egyes eleme-
ket mintegy leltárszerűen halmozzák, anél-
kül, hogy az elemek közti rendezőelvet iga-
zán figyelembe vennék. Hat-hét éves korban 
jelentkezik az éneklésnek az a szintje, amikor 
az egyes hangokat az adott hangsor megha-
tározott fokaként; az egyes ritmikai elemeket 
az adott metrum kontextusában értelmezi a 
gyermek. A konkrét műveleti szakasznak az 
éneklés fejlődésében a hangnemi összefüg-
gések észlelése felel meg. Ebben a fázisban 
a gyerek tud már ugyan bizonyos változta-
tásokat – tempó, hangerő – megvalósítani a 
dalon, azonban a dallam egyes hangjainak 
megváltoztatása nehézséget okoz. Az egyes 
hangok helyes intonálásához az egész dalt el 
kell énekelnie. Ha csak egyes hangokat kell 
beénekelnie a dalba, a tonalitás érzéke elbi-
zonytalanodik. A fejlődésnek ezen a szintjén 
a zenei tudás három, egymástól meglehe-
tősen függetlenül működő területre oszlik: 
az előadás, az észlelés és a reflexió területére. 
A fejlődési folyamatban a formális műveleti 
szakasznak megfelelő legmagasabb szin-
ten képes az egyén a tonalitással műveletek 
végrehajtására, például egy dúr dallam moll 
(minore) variációjának eléneklésére. A belső 
hallás ekkorra válik az akusztikus hallással 
egyenértékűvé. 
Az általános és a zenei kognitív fejlődés kö-
zött a fent ismertetett párhuzamok mellett 
azonban különbség is van, ugyanis a zenei 
fejlődés nem csak az életkortól függ, hanem 
nagymértékben befolyásolja azt a zenei kör-
nyezet és oktatás. Míg a kognitív fejlődés 
Piaget által leírt folyamatán fokonként vé-
gighaladva a gyermek törvényszerűen eléri 
az adott életkornak megfelelő szintet, addig 
az éneklés fejlődésére ez nem igaz: önma-
gában az életkor előrehaladása nem hoz fej-
lődést. Jóllehet a konkrét műveletek szintjét 
sokan elérik, azonban ehhez is szükség van 
több-kevesebb oktatásra és gyakorlásra. A 
formális műveleti szakasz azonban csakis a 
célzott, módszeres zenetanuláson keresztül 
érhető el.
A zenei megismerés magasabb szintjéhez 
szükséges gondolkodáshoz tehát a hallás 
utáni éneklés nem vezet el automatikusan. 
A zenéről való tudás magasabb szintjére 
Kodály meggyőződése szerint a kottaíráson, 
- olvasáson keresztül vezet az út. A követke-
zőkben annak a folyamatnak a gondolkodási 
hátterére térünk ki, amely során a gyermek 
megérti, hogyan lehet az zenét, amely akusz-
tikus, időbeli jelenség, vizuálisan leképezni. 

Mivel a zenét értelmes egységekben – frázi-
sokban, motívumokban, formulákban– ész-
leljük, ezért a nehézség abban áll, hogy a 
lejegyzéshez ezeket az egységeket önma-
gukban értelmet nem hordozó elemekre (az 
egyes hangokra) kell felbontani. Hasonló 
ez az olvasástanuláshoz, amelyhez szintén 
a szavakat alkotó egyes hangok elkülöní-
tésének képességén keresztül vezet az út. 
Jeanne Bamberger (1991), a zenei kognitív 
fejlődés nagy tekintélyű szakembere is emel-
lett érvel. Meglátása szerint a notáció azért 
segíti a zenei megértés kognitív folyamatát, 
mert a hallás- értelmezés-lejegyzés mentális 
struktúráját nemcsak egy irányban lehet be-
járni, hanem képessé tesz az elemek között 
szabadon közlekedésre. Ennek eredménye-
képpen a zenei struktúrák több dimenzióból 
szemlélhetők, és a különböző aspektusokból 
nyert információkból kialakult zenei kogni-
tív struktúrák összeadódnak. Az új irányból 
való közelítés hatására kialakuló, Bamberger 
által találóan „többszörös hallásnak”neve-
zett szemléletmódnak köszönhetően a zenei 
megismerésnek új dimenzió nyílnak meg, és 
teszik lehetővé a továbblépést a fejlődésben.
A hangszerjátékhoz is ugyanígy szükséges, 
hogy a zenét alkotó hangokra egyesével 
is tudjunk tekinteni. Vagyis a mélyebb tu-
dáshoz (pl. hangközök, hangsorok) vezető 
zenei műveleti gondolkodáshoz mindkét 
út vezethet, hiszen mind az énekes, mind 
a hangszeres játék és kottaolvasás igényli 
ezt. Itt érkeztünk vissza Kodály álláspontjá-
hoz, amelyben fontos érv, hogy „az emberi 
hang mindig kéznél van”, vagyis Kodály, 
demokratikus szemléletéhez hűen, súlyt he-
lyezett arra, hogy a zenei neveléshez minden 
gyermek egyforma eséllyel jusson hozzá. 
Magyar specialitásnak tekinthetjük ezért, 
hogy a magasabb szintű zenei gondolkodást 
zenei nevelésünk az énekes kottaolvasáson 
keresztül fejleszti. A nemzetközi szakiro-
dalom a kottaolvasás angol megfelelőjén 
(„sight-reading”) csakis hangszeren végzett 
tevékenységet ért, az énekelve történő kot-
taolvasást („sight-singing”) ettől megkü-
lönbözteti, és ez utóbbi megközelítésnek a 
szakirodalma jóval kevesebb, akár periferi-
kusnak is mondható az iránta való figyelem.
Mint láttuk, a notáció tanulásának Kodály 
által is vallott képességfejlesztő hatását visz-
szaigazolják napjaink pszichológiai kuta-
tásai is. A képességfejlesztő hatás lényege 
a zenei folyamat grafikus reprezentációnak 
megértése, és nem a hagyományos zenei 
szimbólumok megtanulása. A jobb tanköny-
vek élnek is ezzel az eszközzel, különböző 
ötletes, a dalok szövegéhez kapcsolódó hívó-
képekkel szemléltetik a hangok időbeliségét, 
illetve magassági viszonyait. Ugyanakkor a 
fejlesztés legjobb módja, ha a gyerekek mi-
nél több manipulációval – firkálással, gyur-
mával, pálcikákkal – maguk fedezik fel a 
zenei folyamat leképezési lehetőségeit (vö. 
Turmezeyné és Balogh). A gyermekekben 
ugyanis így válnak belsővé a szimbólumok 
által megtestesített zenei tartalmak. A gyer-
mekek által kitalált „kották” bepillantást en-
gednek a tanulási folyamatba. Nyilvánvaló, 
hogy a gyerekek a zenének csak azokat a tu-

lajdonságait tudják rajzaikban megjeleníteni, 
amelyekről kialakult tudásuk van, valamint 
a zenének a számukra kiugró jegyeit fogják 
rögzíteni. Tehát e módszerrel nyomon kö-
vethető, hogy a zenei tapasztalatok hogyan 
képeződnek le a gyermeki gondolkodásban.
Összegezve az eddig elhangzottakat, a Ko-
dály-i alapelvek közül az éneklés elsődle-
gességét visszaigazolja a zenei képességek 
fejlődés lélektani szempontú vizsgálata. Az 
éneklés prioritása azonban csak a kezdetek-
nél érvényesül, a magasabb szintű zenei gon-
dolkodáshoz azonban a hallás utáni éneklés 
nem vezet el. A tanulás kognitív szemléleté-
re rímel Kodály érvelése: „…az írás-olvasás 
alapos elsajátítása nélkül a zene továbbra is 
megfoghatatlan, misztikus valami marad. 
A »zenei valóság« csak biztos írás-olvasás 
révén lehet tudatos” (Kodály 1961/1964, 
330.o.).  Bár e „tudatosságot” hangszerjáté-
kon keresztül is el lehet sajátítani, azonban 
Kodály alapvetése nyomán hazánkban meg-
kérdőjelezhetetlen érték a mindenki számára 
elérhető zenei fejlesztés. Ahogy Kodály rá-
mutat:  „Minden gyermeknek joga, hogy az 
iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, 
ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s 
azzal egész élete értékét megsokszorozza.” 
(Kodály, 1937/1964. 73. o.)
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A Nemzeti Tehetség Program
(áttekintő helyzetértékelés)

Bajor Péter

(Az írás a Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos Konferenciáján, Szarvason, 
2017. szeptember 22-én elhangzott előadás szerkesztett változata)

Érdemes először 
is visszatekinte-
nünk kissé. A te-
hetségsegítés te-
rén 1987-ben az 
ECHA (Európai 
Tehetségsegítő 
Tanács) megala-
kulása indította 
el azt a folyama-

tot, ami a mai hazai tehetségprogramok-
hoz vezetett.
 
A rendszerváltást megelőző évek egyre 
frissülő tudományos közéletének kere-
tében a magyarországi szakemberek ha-
mar csatlakoztak a kezdeményezéshez: 
az „ECHA-Hungary” szekciót létrehozó 
szakemberek 1989-ben megalakították 
a hazai tehetségsegítés tudományos és 
gyakorlati szervezetét, a Magyar Te-
hetséggondozó Társaságot (amely idén 
szeptemberben már a 28. országos kon-
ferenciáját tartotta Szarvason). A magyar 
tudományos hagyományokra alapozva új, 
modern felfogású kutatói és gyakorlati 
műhelyek jöttek létre, amelyek több tudo-
mányterületet is érintve megtermékenyítő 
pezsgést okoztak a tehetségazonosítás, - 
fejlesztés, - segítés terén. Mi sem mutatja 
ezt jobban, mint az a tény, hogy 1985 és 
2013 között mintegy 1300 szakkönyv, 
cikk és tanulmány jelent meg Magyaror-
szágon – ezzel szorosan illeszkedtünk a 
nemzetközi tudományos trendhez.

Az 1990-es évek kutatói munkája, né-
hány iskola élenjáró jó gyakorlata (pl. a 
törökszentmiklósi Bethlen-iskola!), vala-
mint a Debreceni Egyetem és az ELTE 
tudományos tevékenységei az évtized 
végére komoly eredménnyé értek: 1999-
ben az Oktatási Minisztérium felkérte a 
Magyar Tehetséggondozó Társaságot, 
hogy dolgozza ki egy országos, komplex 
szemléletű tehetségsegítő program szak-
mai tartalmát. Így a kormány támogatása 
mellett 2000-ben elindult az Arany János 
Tehetséggondozó Program, amely az 
évek során mára már több AJTP-program 
együttes megvalósítását is jelenti. Ez az 
a program, amelynek keretében először, 
nagy volumenben, komplex szemléletű 
tehetségsegítés történhetett szerte az or-
szágban, a közoktatás keretében, hátrá-
nyos helyzetű tanulókat is nagy számban 
bevonva. Érdemes idéznünk az AJTP cél-
jait: a tudás tekintélyének visszaállítása; a 

különböző szociális, kulturális gazdasági 
háttérrel rendelkező szülők gyermekeinek 
egyenlő esélyeket biztosító oktatási és tá-
mogatási rendszer kialakítása; tehetség-
gondozás; az oktatás tartalmának korsze-
rűsítése, minőségének fejlesztése.

Az AJTP kiváló gyakorlatának tapasztala-
tára alapozva, valamint a 2006-ban meg-
alakult Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
(és a Matehetsz) tagszervezeteinek ösz-
tönzésére, széles politikai konszenzussal 
2008-ban fogadta el az Országgyűlés a 
Nemzeti Tehetség Programot. (126/2008. 
XII. 4. Országgyűlési határozat a Nemzeti 
Tehetség Program elfogadásáról, a Nem-
zeti Tehetség Program finanszírozásának 
elveiről, valamint a Nemzeti Tehetség-
ügyi Koordinációs Fórum létrehozásának 
és működésének elveiről.) A határozat ki-
mondja, hogy „a tehetségek segítése nem-
zeti ügy”, rögzíti a széleskörű társadalmi 
összefogás szükségességét, valamint a te-
hetségsegítés modern, komplex szemléle-
tét tükröző alapelveit. A program egy te-
hetségbarát társadalom kialakítását tűzte 
célul, ennek érdekében átfogó társadalmi 
összefogást sürget, felsorolva a szükséges 
szereplőket, csoportokat, teendőket: a 
köznevelés és a felsőoktatás intézményei; 
állami-civil együttműködések hálózatok, 
projektek terén; civil szervezetek és egy-
házak aktivitása; cégek, vállalatok, segítő 
tevékenysége; magánszemélyek felaján-
lásai; szülők, szülői szervezetek bevoná-
sa; médiatámogatás stb.

A kormány és a társadalmi szféra össze-
fogásának jelképe és egyszerre anyagi 
forrása is az állampolgárok által adható 
1%-os adófelajánlás. Az egyetlen állami 
előirányzatként megjelölt célra, „a Nem-
zeti Tehetség Program feladatainak ellá-
tására” 2009-ben 54 ezer, 2010-ben 130 
ezer, 2011-óta évente mintegy 300-350 
ezer állampolgár ajánlja fel adójának egy 
százalékát. Ez komoly és erősödő társa-
dalmi bizalmat jelent, amelynek alapja, 
hogy a program megvalósítása átlátható-
an és hatékonyan történt az eltelt 8 évben. 
2009 és 2015 között a közoktatásért, il-
letve köznevelésért felelős minisztérium 
felkérései alapján a Matehetsz-re külön-
legesen sok feladat megvalósítása hárult, 
elmondható, hogy ez az időszak jelen-
tősen hozzájárult a Nemzeti Tehetség 
Programról alkotott – és ma is érzékelhe-
tő – pozitív kép kialakulásához.

A felajánlott adóforintokat 2015 óta az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
javaslata alapján az Országgyűlés mint-
egy 100%-kal megnöveli, így a Nemzeti 
Tehetségügyi Koordinációs Fórum és az 
EMMI vezetői döntése alapján évente 
kb. 3mrd forint „hazai” pályázati keret 
áll rendelkezésre. A pályázatokra jellem-
ző, hogy határokon átnyúlóak a kiírások; 
a pályázatok tartalma a tehetségsegítés 
komplex szemléletét tükrözik; a kiírások 
célcsoportjai pedig a nemzeti ügy elve 
szerint vannak megnevezve. Az évenkén-
ti kiírások követik a kezdetekkor elhatá-
rozott hálózatos felfogást is, támogatják a 
hálózati sokféleséget és ösztönzik az in-
tézményi és szakértői személyes együtt-
működést. A pályázatok segítik az intéz-
ményi fejlesztőprogramokat; versenyek 
szervezését; tehetséggondozó műhelyek, 
közösségek munkáját; a nemzetközi 
aktivitásokat; a felsőoktatási tehetség-
gondozást, szakkollégiumokat, a tehet-
ségsegítést erősítő kommunikációs tevé-
kenységeket stb. Különösen fontosnak 
tartom a 2013-ban elindított Bonis Bona 
díjat is a tehetséggondozók anyagi és er-
kölcsi elismerése érdekében, valamint a 
2015-ben elindult (és azóta évente több 
százmilliós kerettel kiírt) Nemzet Fiatal 
Tehetségeiért Ösztöndíjat.

Már Magyarország EU-csatlakozása előtt 
indult el az a kölcsönösségre alapuló fo-
lyamat, amelynek része az Európai Unió 
által hazánknak adott fejlesztési pénzfor-
rások összessége. Ennek keretében össze-
tett feladatokat megvalósító, tehetségfej-
lesztést célzó programok is indulhattak. 
A Matehetsz valósíthatta meg a Magyar 
Géniusz Program kiemelt projektjét és 
a Tehetséghidak Programot is, ame-
lyek jelentős mértékben járultak hozzá a 
Nemzeti Tehetség Program megvalósítá-
sához és társadalmi elfogadottságához. 
A különösen hatékony forrásfelhaszná-
lásnak köszönhetően a Magyar Géniusz 
Programban egyfajta szakmai alapozás 
történt, sok képzéssel, szakkönyvek meg-
jelentetésével, a társadalmi és hálózatos 
együttműködés ösztönzésével. Emellett 
mintegy 20 ezer gyermek, tanuló számára 
fejlesztő programok megvalósítása is tör-
ténhetett a kiemelt projekttel párhuzamos 
önálló pályázati programokban. A Tehet-
séghidak Program kiemelkedő aktivitásai 
pedig a következők voltak: korszerű ala-
pokon nagy volumenű csoportos fejlesz-
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tések, mintegy 35 ezer bevont gyermek 
és tanuló számára; intézményi és egyéni 
eszköztámogatások; pilot volumenben 
egyéni fejlesztések, mentális, támogatás, 
mentorprogram, utazási támogatás; esély-
növelő webes gemifikációs fejlesztések; 
társadalmi kommunikáció és nemzetközi 
kapcsolatfejlesztés. Az EU-támogatású 
programok 2010-től napjainkig – vala-
mint a most futó kiemelt projektnek kö-
szönhetően 2020-ig – mintegy évi 1mrd 
forint keretet biztosítanak a Nemzeti Te-
hetség Program komplex céljaira.

A 2016-ban elindult (és 2020. év végéig 
tartó) Tehetségek Magyarországa Prog-
ram megvalósítása (az Új Nemzedék 
Központ és a Matehetsz konzorciumi 
együttműködésében) a fentebb elindított 
tehetségsegítő megoldások fenntartása 
mellett a személyességre teszi a hangsúlyt: 
mérésekkel, webes eszközökkel, szemé-
lyes tanácsadással, ösztöndíjjal, valamint 
az egyéni segítést nagy volumenben 
megvalósító tutorrendszer kiépítésével a 
személyre szabott fejlesztési megoldások 
kultúráját kívánja erősíteni. A 2020. év vé-
géig teljesítendő indikátor szerint: 50 ezer 
tanuló segítése csoportos, egyéni fejlesz-
téssel, emellett pedig 10 ezer pedagógus 
továbbképzése kell megtörténjen. A pro-
jekt megvalósulása szakmailag erősíti a 
Nemzeti Tehetség Program auráját jelentő 
csoportokat (MTT régiós képviseletek, 
AJTP-iskolák, ECHA diplomások, POK-
ok), továbbfejleszti a Matehetsz - hálóza-
tot, és új elemekkel is bővíti a rendszert: 
a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek 
hálózata és a megyei, járási szakszolgálati 
munkatársak erőteljes bevonása által egy-
re sűrűbbé válik a tehetséghálózat. Ezzel 
a Nemzeti Tehetség Program esélyterem-
tő ereje jelentősen növekedni fog, a ha-
zai köznevelés minősége javul, korszerű 
megoldásokkal gazdagodik.

A hazai eredmények és a nemzetközi 
együttműködések hatására 2015-ben szín-
re lépett az Európai Tehetséghálózat is: az 
ECHA az Európai Parlament és az Euró-
pai Bizottság támogatásával létrehozta az 
Európai Tehetségközpontok köré csopor-
tosuló EU-tehetségpontok hálózatát. Az 
EMMI által támogatott Nemzeti Tehetség 
Program és az ebből kinövő nemzetközi 
együttműködés jó példával jár elöl több 
európai és Európán kívüli ország számára.

Az eddig leírtakat összefoglalva tehát. A 
Nemzeti Tehetség Program megvalósulá-
sának területei és jelenlegi értékei, muní-
ciója:

a) A Köznevelési Törvény tehetségtá-
mogató elemei. Köznevelési tapaszta-
latok, a szükséges szakmai irányok és 
alapok ismerete, gyarapodó jó meg-
oldások! Sok ezer pedagógus és más 

szakember, akik részt vettek tehetség-
segítéssel kapcsolatos továbbképzésen 
és kiváló megoldásokat alkalmaznak 
munkájuk során. A köznevelés szak-
szolgálati előírásai, amelynek nyomán 
a szakszolgálati tehetséggondozó ko-
ordinátori feladat megjelent és egyre 
több helyen működik.

b) Az állampolgárok támogatása, bizal-
ma. Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának elkötelezett támogatása. 
A Nemzeti Tehetség Alap forrásai, az 
NTP-pályázatok évenkénti, korszerű, 
komplex szemléletű kiírása. A tehet-
ségsegítés és - gondozás szavak pozi-
tív és egyre árnyaltabb társadalmi ér-
telmezése.

c) TÁMOP és EFOP pályázatok: az ál-
lami és a társadalmi civil szervezetek 
együttműködése, a Matehetsz kiemel-
kedő szakmai szerepe. A Tehetségek 
Magyarországa 2020-ig szerződött 
programja. A civil és állami szervezeti 
erősségek, tapasztalatok a tehetségse-
gítő megoldások terén. A tehetséghá-
lózat. Az ECHA-diplomások köre. A 
Matehetsz, az EMET, az ÚNK és más 
szervezetek tapasztalt programmegva-
lósító stábja és szakmai bázisai.

d) A vállalati tehetségsegítés gyarapodó 
megjelenése (és elismerése a Genius 
Loci Díjjal). A vállalati tehetségse-
gítés, a társadalmi felelősségvállalás 
minden oldalról pozitív megítélése, a 
segítés megoldásainak minőségi javu-
lása.

e) A Budapesti Európai Tehetségközpont, 
a kialakult nemzetközi kapcsolatrend-
szer. A hazai tehetségsegítő rendszer 
és a Budapesti Európai Tehetségköz-
pont nemzetközi elismertsége. A szé-
les nemzetközi együttműködés alapjai 
létrejöttek, az ECHA ösztönzésére 
nemzetközi tehetséghálózat jött létre, 
17 Tehetségközpont és mintegy 300 
EU-tehetségpont jött létre.

f) A felsőoktatási tehetségsegítés jó gya-
korlatai (OTDK és szakkollégiumok) 
a korábbi évtizedek hagyományaira 
alapulva megerősödtek, hazai és EU-s 
pályázati forrásokkal rendelkeznek. A 
felsőoktatási tehetségsegítés jelentős 
tapasztalatokra tett szert. A Nemzeti 
Tehetség Program megvalósítása ér-
dekében lehetséges graduális képzések 
szükséges új irányait ismerjük, ezek 
néhány képzési helyen részben megje-
lentek.

A Nemzeti Tehetség Program jelen hely-
zetének megítélésekor érdemes felidézni, 
mi is volt a legfőbb cél akkor, amikor a 
program elindításáról döntöttek? Az in-
tézményi és szakmai támogatás által is a 
gyermekek, tanulók, hallgatók személyes 
segítése: megértés, felismerés, elfogadás; 
komplex szempontú fejlesztés, gondozás; 
mozgástér tágítása, mobilitás; társadalmi 

kapcsolatok szélesítése (mentorok); cso-
portos és egyéni fejlesztések biztosítása; 
anyagi támogatás (ösztöndíj); oktatási 
szintek és területek közötti átmenetek 
segítése; felsőoktatási tehetségtámogatás 
szélesítése. És a program megvalósítása 
által rendszerszintű változások ösztönzé-
se…

És hol tartunk most? A Nemzeti Tehetség 
Program szakmai feladatai a rendelkezés-
re álló keretek között, nagy volumenben, 
jó színvonalon megvalósultak! A rend-
szerszintű változások lehetősége látszik, 
a keretek a tehetségfejlesztés szakmai 
szempontjaiból tekintve jó irányban vál-
toznak. A társadalmi civil szervezetek és 
a kormány egyaránt hangsúlyos szerepet 
vállalnak a Nemzeti Tehetség Program 
megvalósításában, a feladatok megfo-
galmazása és megosztása megtörtént. Jó 
reményekkel láthatjuk magunk előtt a kö-
vetkező évtizedet!

Mi lehet a célunk a következő években? 
Továbbra is az, hogy a tehetséges fiata-
lok érdekében egyre sűrűbbre szőjük a 
komplex társadalmi tehetséghálózatot! A 
tehetséget felismerő és segítő komplex 
rendszert fejlesszünk! Jó minőségű kap-
csolatok alakuljanak ki az alapellátás és az 
egyedi társadalmi szervezetek, műhelyek 
között! Bátran használjuk a sokféleséget! 
Programokban, projektekben, általános 
tehetségsegítő tevékenységekben to-
vábbra is hagyományosan jó állami-civil 
együttműködés történjen. Területenként 
kibontva:

a) A köznevelésben váljanak általánossá 
a tehetségsegítő jó megoldások! Ala-
kuljanak ki a kiscsoportos és egyéni 
fejlesztések keretei. A szakszolgálati 
tehetségfejlesztő és koordináló aktivi-
tás erősödjön.

b) Az állampolgárok bizalma és az EMMI 
elkötelezett támogatása fennmaradjon, 
erősödjön. A tehetséggondozás pozi-
tív társadalmi megítélése árnyaltabb, 
szakszerűbb legyen.

c) A civil és állami szervezeti együttmű-
ködések hosszú távon, a változó finan-
szírozási lehetőségek között is meg-
maradjanak. Az ECHA-diplomások 
kapacitása jobban hasznosuljon.

d) A vállalati tehetségsegítés, a társadalmi 
felelősségvállalás további minőségi ja-
vulása és kiterjedése történjen.

e) A nemzetközi tehetséghálózati együtt-
működések átfogó közös programok-
ban erősödhessenek.

f) A felsőoktatási tehetségsegítés sze-
mélyre szabottabb legyen. A pedagó-
gusképzés (és a kapcsolódó felsőok-
tatási képzések) sokkal erősebben 
igazodjanak a köznevelési és felsőok-
tatási igényekhez.
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A Nemzeti Tehetség Program eddigi, 
rendkívül sikeresnek mondható évei tehát 
nem jelenthetik azt, hogy „hátradőlve” ne 
látnánk magunk előtt további sürgető te-
endőket. A fentiek mellett talán érdemes 
külön is megfogalmazni a következő évek 
munkájának hangsúlyait:

• A tanárképzés (tágabban: a pedagó-
gusok és az ő munkájukat támogató 
képzések, pl. pszichológus, gyógype-
dagógus stb.) esetében mielőbb be kell 
vezetni a képzésbe való felvétel és a 
képzési tartalom korszerű megoldásait, 
elemeit!

• A köznevelési intézményekben a kis-
csoportos és egyéni fejlesztőalkal-
mak nagyobb volumenű megjelenése 
szükséges, a szakmai, fejlesztési célok 
tisztázása és a szükséges humánerő 

bővítése mellett. A pedagógus órake-
retek kitűzésekor, valamint a délelőt-
ti-délutáni idősávok tervezésekor egyre 
nagyobb hangsúlyt kell kapjon a sze-
mélyre szabott kiscsoportos és egyéni 
fejlesztés lehetősége.

• Szakmai műhelymunkák, egyeztetések 
útján szükséges a köznevelési intéz-
ményekben az értékelés és osztályozás 
szempontrendszerének felfrissítése, 
részbeni megújítása.

• A Nemzeti Tehetség Program továb-
bi megvalósítása érdekében erősíteni 
szükséges a program és a köznevelési, 
valamint felsőoktatási intézmények 
együttműködését, ennek érdekében 
tisztázni kell a tehetségsegítés és a to-
vábbi köznevelési/felsőoktatási felada-
tok átfedéseit, illeszkedését.

Az értékelés megfogalmazásakor azért az 
izgatott büszkeségünk és a tettre kész lel-
kesedésünk melletti legalapvetőbb érzé-
sünk mégiscsak az öröm. Hiszen sok ezer 
fiatalnak segítettünk „előrébb lépni”! 
A tehetségük kibontakoztatásában, sze-
mélyes fejlődésükben, boldogságuk meg-
találása érdekében. 
Legyünk mindannyian büszkék a Nemzeti 
Tehetség Programra! 

Hasznos linkek: 
• tehetseg.hu
• emet.gov.hu

A szerző
 a Matehetsz ügyvezető elnöke. 

A cikk megjelenését a Tehetségek Magyarországa EFOP 3.2.1-15-2016-00001 című kiemelt projekt biztosította forrásból, 
a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége támogatta.

Bő fél évvel később látott napvilágot 
az I. rész elején említett elképzelés a 
hadiárvaházról. A közben történt ese-
mények sokasága azt mutatja, hogy a 
köztudatban erősen leegyszerűsítve 
ismert elképzelés a valóságban ren-
geteg tartalmi és formai változáson 
ment át addig, amíg bebizonyosodott 
megvalósíthatatlansága. Ennek szá-
mos oka volt, elsősorban a gondolat 
túlságosan általános megfogalmazása 
(más oldalról: a konkrétumok szinte 
teljes hiánya), illetve az alapkérdések 
tisztázatlansága: intézmény beillesz-
tése a felsőoktatás szerkezetébe, a 
leendő hallgatók kiválasztásának el-
vei, módszerei, a tananyag, a tanárok 
személye, a vizsgáztatás, a végzettek 
státusa és elhelyezésének lehetőségei 
a vezetői posztokon. A háborús körül-
mények, a változó politikai erőviszo-
nyok, a különböző szakmai érdekek, 
jogi akadályok, stb. egyaránt a siker 
ellen hatottak.

Néhány adalék az Iskola történeté-
hez: Az alábbiakban néhány olyan 
részletet ismertetek a Kitűnőek Isko-
lája történetéből, melyek egy részét 
Zilahy Lajos osztotta meg a vele ké-
szült interjúk során Siklós László új-
ságíróval, akinek könyvét a következő 
pontban mutatom be. Emellett fel-
használom az 1942. szeptember 15-én 

megjelent Zilahy-röpirat számos ele-
mét is. 

Az író már 1933-ban beszélgetett fe-
leségével arról, hogy lemondanának 
vagyonukról. Egy készülő könyvé-
ben1938 márciusában le is írta, hogy 
a vagyont a magyar ifjúság nevelésé-
re adományoznák. Ugyanitt kifejtette 
egy kollégium felépítésének céljait. A 
szegény sorból érkezett tanulók támo-
gatásában erős személyes motivációt 
jelentett Zilahynak, hogy apja halála 
után, végig színjeles bizonyítványú 
református tanulóként 750 koronás 
Száraz Zsigmond-ösztöndíjat kapott 
a máramarosszigeti líceumban. Ennek 
hatására haláláig nem tett le egy saját 
alapítvány létesítéséről. (A Nagy-Sza-
lontán kelt okirat hasonmását Kurucs 
Zsigmond tette közzé a Honismeret 
2000/4. számában.)

1940 februárjában a kormányzó sze-
mélyesen közölte az íróval: „Most 
már meglesz az iskola, mert van rá 
pénz.” Ez utalás volt arra, hogy vezető 
gazdasági szervezetek Horthy Miklós 
országlásának 20. évfordulójára egy-
millió pengőt ajánlottak fel, amiből 
létrejött a Horthy Miklós Jubileumi 
Alapítvány. (Annyi bizonyos, az ösz-
szeget végül nem a Kitűnőek Iskolá-
jára fordították.) A kormányzó – bár 

más meggondolásból, mint a népi 
írók – maga is támogatta a parasztok 
tehetséges gyermekeinek taníttatását, 
vezetői posztokba emelését. Reális 
veszély tartotta ugyanis egy németba-
rát vezetőréteg megerősödést, uralom-
ra jutását.

A Rózsadombon, az Áfonya utcában 
álló kétszintes, 13 szobás villa egy 
részét 1942. szeptember 4-ről 5-re 
virradó éjjel romba döntő bomba há-
rom áldozatot követelt: az egyik bérlő 
két kislánya és nevelőnőjük veszítet-
te életét. A már említett ajándékozá-
si nyilatkozat feltételül szabta, hogy 
emlékükre a becsapódás helyén, eset-
leg az Iskola épülő falai közé ékel-
ve „kicsiny kápolna emeltessék.” A 
New York Times – értesülve Zilahy 
vagyonról lemondó nagylelkű ado-
mányról, a „Hét emberének” válasz-
totta meg az írót. Idehaza a sajtóban 
számos lelkes méltatás jelent meg, de 
több szélsőjobboldali lap is élesen tá-
madta az írót, mondván, kisemmizte 
Mihály nevű fiát. (Valójában egy hu-
szonöt holdas gyümölcsös és szántó-
föld, a rajta épült új lakóház és a gaz-
dasági épületek Mihály tulajdonában 
maradtak, de az író kezelésében és 
haszonélvezetével.) Kodolányi János 
meglehetős rosszindulattal úgy vélte, 
Zilahy „ezen az úton-módon kívánta a 

„Én nem kérni, hanem adni jöttem.”
Adalékok a Kitűnőek Iskolája történetéhez és utóéletéhez II. rész

Bánfai József
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kormány pénzén újjáépíteni a házát és 
kárpótolni magát.”

A háború utáni fejlemények: 1947 
szeptemberében Zilahy Lajos felesé-
gével és Mihállyal, az eredeti szándék 
szerint, végleg elhagyta Magyarorszá-
got. Az Egyesült Államokban élt, de 
művei kiadásával, színpadra állításá-
val vagy megfilmesítésével kapcso-
latban sokat utazott külföldre. Moz-
galmas életét számos nagy siker és 
bukás tarkította. Rettenetes csapásként 
érte, alkotóerejét évekre megbénította, 
hogy Mihály 1949 őszén, 18 éves ko-
rában meghalt. A rendkívül szimpati-
kus, ragyogó képességű fiú első éves 
egyetemista volt. Halálát valószínűleg 
az egyetemi lövészklubban történt 
fegyverbaleset okozta, más források 
öngyilkosságként értelmezték a tragi-
kus eseményt. 

Zilahy az 1950-es évektől sokat tar-
tózkodott Szabadkán, ahol számos 
könyvét kiadták. Siklós János újság-
író, a Népszava egykori főszerkesztője 
sokszor beszélgetett az íróval életének 
fontos eseményeiről. A szerző nagyon 
találó megfogalmazással „epizódfü-
zérnek” nevezte azt a könyvet, mely 
„Zilahy Lajos utolsó évei” címmel 
1986-ban jelent meg, s amelyből szá-
mos mondatot idézek. (S. J. a kötet 
második felében saját esszéit, tárcáit 
adta közre.)

A Kitűnőek Iskolája gondolatát az író, 
élete utolsó éveiben, többször is fel-
vette. Erre két szerzőnél is találtam 
utalást. A születésének 100. évforduló-
jára, Szentendrén rendezett emlékülés 
anyagát közreadó kis kötetben szerepel 
Nemeskürty István „Egy föl-földobott 
kő” című rövid írása. Az 1971. novem-
ber 9-én hazalátogató Zilahy Szegeden 
arról beszélt Nemeskürtynek, hogy itt-
hon szeretne meghalni, itt is temessék 
el. Ezen kívül már semmi sem volt 
számára fontos. „De egy valami talán 
mégis: a Kitűnőek Iskolája. Gondolod, 
hogy kiröhögnének, ha megint előho-
zakodnék vele?” Ez, ilyen formában 
nem tűnik többnek, mint pillanatnyi 
ötletnek. Egy megfáradt, öreg, beteg 
férfi gondolatának. 

Motivációit igazán mélyen Siklós Já-
nos könyvéből ismerhetjük meg. Eb-
ben az újságíró az 1972 őszén, Újvi-
déken történt első találkozástól az író 
1974. december 1-jén bekövetkezett 
haláláig követhetjük végig az esemé-
nyeket. A tragikus történet összefog-
lalása, és benne az általam tanulmá-
nyom címének választott kulcsmondat 
így hangzott: „Minden reménye az új 
filmjében volt, a Halálos tavaszban. 
(Az 1939-ben készült nagy sikerű 
filmet jugoszláv-spanyol koproduk-
cióban akarták újraforgatni. – B. J.) 
„Ezzel akart még egyszer és utoljára 
a világ érdeklődésének középpontjá-
ba kerülni, és öregségére újra a régi 
Zilahy lenni. Minden pénzét erre ál-
dozta és ez a kísérlete csúfos bukással 
végződött: Ő úgy akart hazatelepülni, 
hogy senki előtt se legyen vitatható: az 
a Zilahy tért haza, aki huszonöt évvel 
ezelőtt elment, és nem bocsánatot kér 
– mert nincsen miért -, hanem egy ki-
sebb vagyont hoz; megvalósítja, amit 
1942-ben akart, alapítványt teremt. 
„Én nem kérni, hanem adni jöttem.” 
[…] „Nem bírta elviselni, hogy mega-
lázottan, üres marokkal érkezzék haza, 
bűnbocsánatért hajlongva lépje át a 
szülőföld határát.” Itt nincs mód rész-
letezni a Siklós János által érzéklete-
sen elemzett folyamatot, a lélektani 
tényezőknek és a tüdőrák előrehaladá-
sának egymást erősítő hatását. „Elké-
pesztő nyomorban élt egy kis szállodai 
szobában. Mint felesége a temetésen 
mondta az újságírónak: „A maga jós-
lata beteljesült, úgy halt meg, mint egy 
kivert kutya.”

Az utolsó terv: A tragikus vég isme-
retében is érdemes áttekinteni, mit is 
szeretett volna adni az író hazájának, 
melyet 1947-ben elhagyott. Tervei az 
Áfonya utcai telekhez kapcsolódtak, 
ahol egykor a félig lebombázott vil-
la állt. Hazatelepülése esetén a tel-
ken álló épületre nem tulajdonjogot, 
hanem csak lakhatási jogot szeretett 
volna kapni, az ő, illetve a felesége 
haláláig. Új elképzelése már nem em-
lékeztetett a Kitűnőek Iskolájára. 1973 
nyarán így fogalmazott: „Az Áfonya 
utcában olyan épületet építtetnék, ahol 

egy-egy évi időtartamra három nyu-
gati és három keleti országból érkező 
természettudós élhetne, kutató ösztön-
díjasként. Az épület mellett egy szép 
könyvtárat létesítenék.” 

A Kitűnőek Iskolájáról – versben: 
Zilahy Lajos munkásságának legke-
vésbé ismert részei a versek. A „Búcsú 
a fáktól” című költeményt a Nyugat 
utódaként megjelent Magyar Csillag 
1943. december 15-i száma közölte 
(738-740. p.) Ebből az írót úgy ismer-
jük meg, mint aki villája parkjának 
minden fájával, bokrával bensőséges 
kapcsolatot ápolt, sőt nevet is adott 
azoknak. A bomba pusztításának bor-
zasztó élményét a favágók „tömegki-
végzésként” megélt tevékenységének 
szörnyű látványa követi, az elpusztult 
növények kivágása. A remény csak az 
utolsó sorokban, a meginduló építke-
zés képében jelenik meg, s az utolsó 
sorban feltűnik a remélt jövő: az elké-
szült Iskola imponáló képe is:

„S e nagy fatemető helyén Hajnal-
ban,/ mikor ibolyásan kél a nap,/Tíz 
emelet ablaksorának fényeit Kelet 
felé nyilazva itt fog állni/ A dombtetőn 
az Épület.”

Felhasznált irodalom:
•  József: A „civil Ludovika” króniká-

ja. A Kitűnőek Iskolája Zilahy Lajos 
egykorú írásaiban (1939-1943). In: 
Ünnepi tanulmányok Móró Mária 
Anna tiszteletére. (Szerk. Kokovai 
Szabina, Pohánka Éva) – Pécs: PTE 
Könyvtára, 2009. 25-38. p.

• Nemeskürty István: Egy föl-földobott 
kő. In: A lélek nem aludt ki: Tisztel-
gés Zilahy Lajos születésének szá-
zadik évfordulóján. (Szerk.) Bihari 
József. Szentendre, 1991. 34-38. p. 
(Első megjelenés: 1985. május 28.)

• Siklós János: Zilahy Lajos utol-
só évei. - A csillagokban élni: esz-
szék, tárcák. Bp., Népszava Lap- és 
Könyvkiadó, 1986. 326 p.

A szerző
a Pécsi Tudományegyetem tájékoztató 

könyvtárosa. 

„Az a tény, ha bizonyos jegyek nem jellemzőek egy gyermekre, nem jelenti, hogy a 
gyermek nem tehetséges. Másrészt az a tény, hogy bizonyos jegyek felismerhetők, még 
nem jelenti, hogy a gyermek feltétlenül tehetséges. Ezen jegyek jelenléte a tehetség első 
indikátora lehet, de határozott választ csak a szükséges azonosítási folyamat után 
kaphatunk.”

Balogh László: Az iskolai tehetséggondozás, Debreceni Egyetem, 2004.
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Az Európai Tehetségsegítő Hálózattal 
kapcsolatos közös, nemzetközi szintű gon-
dolkodás 2011 áprilisában Budapesten, 
a tehetségtámogatás témakörében tartott 
Európai Elnökségi konferencián elhang-
zottak nyomán kezdődött el. Professzor 
Csermely Péter a nyitó előadásában bemu-
tatta az akkor mindössze 4 éves, de addigra 
már közel 450 Tehetségpontot összekötő, 
magyarországi, együttműködésen alapuló 
tehetséghálózat által elért eredményeket, 
többek közt a civil és az állami szektor ösz-
szefogásából és a formális és az informális 
oktatás összekapcsolódásából eredeztethe-
tő hosszú távú előnyöket. Rávilágított arra, 
hogy milyen hatással lehet egy ország ok-
tatáspolitikájára, ha tehetségtámogató te-
vékenységei egyszerre válnak láthatóvá és 
átláthatóvá. A konferencia zárónyilatkoza-
ta már tartalmazza azt a közel 300 szakértő 
által elfogadott elképzelést, hogy érdemes 
az európai törekvéseket is összehangolni, 
hálózatba szervezni, ezen keresztül pedig a 
korábbiakhoz képest a tehetséggondozást 
hangsúlyosabban megjeleníteni az európai 
oktatáspolitikákban, az Uniós pályázatok-
ban.

Így hat év távlatából értékelhetjük az akko-
ri Nyilatkozatot az ETSN kialakulásához 
vezető hosszabb távra tervezett folyamat 
egyik első stratégai lépésének. Csermely 
professzornak az Európai Tehetségtanács 
2012-ben történő (ECHA) elnökké válasz-
tása újabb nemzetközi áttörést jelentett, hi-
szen az ECHA elfogadta Csermely kezde-
ményezését, a tehetségtámogatás új típusú, 
úgy nevezett hálózatos megközelítését. 
A majdani ETSN létrejöttében kiemelke-
dő szerepet játszott, hogy ugyanebben az 
évben a MATEHETSZ keretei közt meg-
alakult a Budapesti Európai Tehetségköz-
pont, melynek célja szintén az volt, hogy 
ECHÁ-val együttműködve az európai te-
hetségtámogató tevékenységek hálózatba 
szerveződését elősegítse. 
A későbbi Európai Tehetségsegítő Hálózat 
(Hálózat/ETSN) elemeit összefoglaló első 
dokumentum számos egyeztetés után 2014 
őszére készült el; az ECHA Közgyűlése a 
2014-es ljubljanai konferenciáján csaknem 
egyhangúan elfogadta, és a hálózatépítés 
első „operatív szerveként” megválasztotta 
az ú.n. Kvalifikációs Bizottságát, mely-
nek jelenlegi 7 tagja 7 különböző ország 
tehetséggondozással foglalkozó szakem-
bereiből áll. A Kvalifikációs Bizottság 
további félévi egyeztető munkája nyomán 
az ECHA honlapján 2015 februárjában 
megjelent az első Európai tehetségköz-
pont felhívás. 

Az első pályázatra 19 országból 28 szín-
vonalas pályázat érkezett be, bizonyítva, 
hogy Európában széles körben megjelent 
a hálózatos gondolkodásmód igénye, a 
tehetséggondozáson belüli időszerűsége. 
A Kvalifikációs Bizottság a pályázatok-
ból 2015 nyarán kiválasztotta az első 14 
Európai Tehetségközpontot, akikből a 
Hálózat hivatalosan is megalakult 2015. 
szeptember 29-én az Európai Parla-
ment brüsszeli épületében magas rangú 
tisztviselők, valamint EU parlamenti kép-
viselők jelenlétében.  

A „második körös” (2016-os) Tehetség-
központ pályázatban már lehetőség nyílt 
Európán kívüli, ú.n. Társult („Associa-
ted”) Tehetségközpontok csatlakozására 
is, ennek eredményeképpen 2017 májusá-
ra már 20 központja volt a Hálózatnak, 
ebből 18 európai, 2 pedig Európán kí-
vüli országban. 2015 novemberében került 
fel az ECHA, illetve a Tehetségközpontok 
honlapjaira az első Európai Tehetségpon-
tok megalakításra való felhívás, így lénye-
gében a Tehetségközpontok közös háló-
zatépítő tevékenységének köszönhetően 
mára 41 országból közel 300 tehetség-
pont csatlakozott a Hálózathoz. A 2017-es 
pályázatok a napokban zárultak le, jelentős 
bővülésre számíthatunk mind a Közpon-
tok, mind az Európai Tehetségpontok szá-
mának növekedése terén. 

Hogyan is jellemezhetnénk ma ezt a Há-
lózatot? 

Az Európai Tehetségsegítő Hálózat egy 
folyamatos átalakulásban lévő, fejlődő 
rendszer, egyenrangú tagjai a Hálózat 
csomópontjait alkotó Európai Tehet-
ségközpontok és a Hálózat pontjait alkotó 
Európai Tehetségpontok. Az Európai Te-
hetségközponttá válás kritériumrendsze-
rét az ECHA Kvalifikációs Bizottsága, az 
Európai Tehetségponttá válásét – ami első-
sorban Tehetségpontként való regisztrációt 
jelent – a Hálózatot alkotó egyes Tehetség-
központok határozzák meg. A regisztráció 
elfogadásának menetében azonban min-
den Európai Tehetségközpont egyénileg 
jár el.  

Az Európai Tehetségközpontok a tehet-
ségtámogatásnak több területén is szak-
mailag kiemelkedő minőséget nyújtó 
intézmények, azonban nagyon sok tekin-
tetben eltérőek egymástól. Vannak köztük 
non- és for-profit szervezetek is, vannak 
állami fenntartásúak, akik éppen egy-egy 
ország minisztériumi háttérintézményei 

közé tartoznak, és vannak köztük civil 
szerveződések is. Egy-egy Európai Te-
hetségközpont tevékenységeinek halma-
za is sok tekintetben eltérő lehet; vannak 
olyanok, amelyek inkább a tanárképzésre, 
mások pedig a fiatal tehetségekkel való 
közvetlen munkára fókuszálnak. Ez a sok-
színűség az egyik fontos záloga az épülő 
Európai Tehetségsegítő Hálózat erejének, 
komplexitásának.
 
A Központoknak alapvető feladata közé 
tartozik a saját minőségi munkájukon túl 
a hálózatszervezés, a hálózati tagok szá-
mára magas szintű szakmai információ 
biztosítása. Azaz a Hálózatban az Euró-
pai Tehetségközpontok azok, amelyek 
több felelősséget vállalnak fel azzal, hogy 
egy-egy régióban, országban vagy éppen 
egész Európára kiterjedően végeznek ko-
ordináló, információt nyújtó munkát, és 
ez egyben egymás iránti nyitottságot, jó 
gyakorlataik cseréjét, tehetséggondozással 
kapcsolatos nézeteik egyeztetését, egy-egy 
régión belüli tehetséggondozó tevékenysé-
gek összehangolását is jelenti. Az Európai 
Tehetségsegítő Hálózatban való részvétel 
közösségi gondolkodásmódot igényel, 
ahol minden ország más-más oldalról se-
gíthet a közös célok megfogalmazásában, 
és elérésében (Fuszek, Cs., Csermely, P., 
O´Reilly, C., Ziegler, A. 2017).

Jelenleg az Európai Tehetségsegítő Há-
lózat tulajdonképpen a tagjainak közös 
tevékenységeiben ölt testet. A gyakorlat-
ban ez ma egy-egy közösen kialakítandó 
pályázat, hálózatépítés vagy éppen ifjúsági 
program (Youth Platform) megvalósítá-
sát jelenti. Egy-egy közös projektben a 
vezető szerepet – a projektek tartalmától 
függően – mindig más Európai Tehetség-
központ látja el. Az első, brüsszeli talál-
kozó óta számos közös munka, program 
vagy pályázat indult el. A Hálózat hirtelen 
bővüléséből adódóan 2016 második felé-
re világossá vált, hogy szükség volt egy 
stratégiai menedzsmentet ellátó 5 tagú 
Hálózati Tanács létrehozására is. A teljes 
Hálózatra kiterjedő választás alapján 2016 
októberében megalakult Tanácsot Prof. Al-
bert Ziegler vezeti, titkára Fuszek Csilla.

Közös erőfeszítéseknek köszönhetően 
2017 júniusában elkészült a Hálózat kö-
zös honlapja: http://etsn.eu/ ; a honlapon 
megtalálható a hálózatot alkotó intézmé-
nyek térképe, mely feltűnteti a résztvevő 
Tehetségközpontok és Tehetségpontok 
leglényegesebb adatait: http://etsn.eu/map-
of-etsn/ 

Az Európai Tehetségsegítő Hálózat kialakulásának 
rövid története (2011-2017)

Fuszek Csilla
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A Hálózatban fontos szerepe van a jelenleg 
20 országból kb. 80 tagú álló Fiatalok Plat-
formjának (Youth Platform), mely a Tehet-
ségközpontokból és a Tehetségpontokból 
delegált tehetséges, illetve tehetségek okta-
tása iránt érdeklődő fiatalokat tömöríti.  A 
közös munka egyik további szép példája az 
ír Központ által koordinált EGIFT project, 
melyben 8 ország közösen készít el általá-
nos és középiskolai tanárok számára egy 
tehetségfejlesztést segítő on-line tananya-
got.

Eleinte az Európai Tehetségsegítő Hálózat 
tagjainak a hálózatosodásba fektetett ön-
kéntes munkája szükséges ahhoz, hogy a 
tagok előbb-utóbb a hálózatos tevékeny-
ség indukálta előnyöket is megtapasztal-
hassák, hogy ne maradjanak meg csupán 
az adminisztratív keretek közt. Hosszú 
távon azonban a hálózatosodás számos 
előnnyel járhat: felgyorsulhat a tehetség-
segítő jó gyakorlatok érdembeli cseréje; 
várható a nemzetközi kutatási projektek 
számának növekedése; egy-egy régión 
belüli források hatékonyabb felhasználása 

jöhet létre; Európa szerte az Európai Tehet-
ségsegítő Hálózaton keresztül egyre több 
fiatal tehetség kaphat érdembeli figyelmet 
és támogatást. 
Ugyanakkor a Hálózat létrejötte jelzi azt az 
elméletben már többféleképpen megfogal-
mazott tényt, hogy a tehetség kibontakoz-
tatásához, a tehetséggondozás sikeréhez 
nem csupán az egyén-család-iskola három-
szögében kell gondolkodnunk, hanem or-
szághatárokon átívelő, a szélesebb hazai és 
európai vagy éppen Európán kívüli közös-
ségek hatásait is figyelembe kell vennünk 
(Ziegler, A., & Stoeger, H.,2017, Csermely, 
P.,2017;  Csikszentmihalyi, M., 1996).

Felhasznált / hivatkozott szakirodalom:
• Van Aalst, F. H. (2012). Networking in society, 

organisations and education. In D. Istance & 
M. Kobayashi (Eds.), Networks of innovation 
towards new models for managing schools and 
systems (pp. 63-72). Budapest, Hungary: Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézet. 

• Csermely, P. (2017). The network concept of cre-
ativity and deep thinking: Applications to social 
opinion formation and talent support. Gifted 
Child Quarterly, 61; kézirat, megjelenés alatt. 

• Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow 
and the psychology of discovery and invention. 
New York: Harper Perennial.

• Csilla Fuszek, Peter Csermely, Colm O´Reilly 
& Albert Ziegler (2017): Towards a Network 
Approach to Talent Development: The Europe-
an Talent Support Network; kézirat, megjelenés 
alatt.

• Ziegler, A. (2005). The actiotope model of gifted-
ness. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Con-
ceptions of giftedness (pp. 411-434). Cambridge, 
UK: Cambridge University Press.

• Ziegler, A., & Stoeger, H. (2017). Systemic 
gifted education. A theoretical introducti-
on. Gifted Child Quarterly, 61, 183–193. 
doi:10.1177/0016986217705 713

• Ziegler, A., Chandler, K., Vialle, W., & Stoeger, 
H. (2016). Exogenous and endogenous learning 
resources in the Actiotope Model of Giftedness 
and its significance for gifted education. Jour-
nal for the Education of the Gifted, 39, kézirat, 
megjelenés alatt.

A szerző:
a Budapesti Európai Tehetségközpont 

igazgatója.

- Avagy levél Arany Jánoshoz -
Az egyik bennmaradás során elmentünk egy modern tudományos múzeumba, ahol különleges időgépezeteket mutattak be. Felfigyeltem 
egy időgép postára. Úgy nézett ki, mint egy utcai levélgyűjtő. Hirtelen támadt egy remek ötletem! Írok Arany Jánosnak! Ez állt a levélben:

Kedves Költő! El sem hiszem, hogy most Önnek írok. Én egy olyan diáklány vagyok, aki a Katona József Gimnáziumba jár, és az Arany 
János Tehetséggondozó Programban tanulhat! Ez egy országos hírű program, ami Önről kapta a nevét! A program 2000-ben alakult meg 
a hátrányos helyzetű diákok továbbtanulása érdekében. Az egész országban évfolyamonként 22-24 osztály létezik, akik diákotthonban, 
kollégiumban laknak, mivel leginkább kistérségi helységekről kerültek be. Hétvégenként általában hazamehetünk, de van a hónapban 
egy olyan alkalom, amikor nem otthon töltjük a pihenőnapokat, hanem elutazunk Magyarország egy híres helyére. Minden évben hagyo-
mányszerűen különböző versenyek, rendezvények, találkozók kerülnek megrendezésre. Akik sikeresen elvégzik ezt az 5 éves programot, 
azok egyenes úton haladnak tovább az egyetem, főiskola irányába. Zsebükben lesz angol és német nyelvből a középfokú nyelvvizsga, jo-
gosítvány, illetve egy számítógépes vizsga. Mit kapunk még ez 5 év során? Igaz barátokat, akik a legnehezebb pillanatokban is mellettünk 
állnak. Akik ha sírunk, megnevettetnek, s ha boldogok vagyunk, örömünkben könnyezünk. Legemlékezetesebbek az éjszakai beszélgetések, 
filozofálások, elmélkedések az élet különböző dolgairól. Egymás mellett válunk felnőtté. 5 évig egy hatalmas családban nevelkedünk fel. 
Együtt éljük át az élet nehéz szakaszait. Amikor egy pillanatra magára marad az ember, ott van mindig egy társ, aki mankót nyújt. Szó-
rakozás terén is egy csapatként mozgunk. Az iskolában mi vagyunk a legjobban összetartó osztály. Ön diákkorában hogy érezte magát a 
kollégiumban egy megszokott társaságban? Ez a program utat mutat jövőbeli karrierünk megvalósításában. Mindenki kitűnik valamiben: 
egyesek énektudásukat, műveltségüket csillogtatják, néhányan sportban, színjátszásban kiválóak. A sikeres eredményért tanáraink, ne-
velőtanáraink is közreműködnek. Egy verseny során sosem ér minket kudarc. Maga a tudat, hogy egy ilyen nagyszabású megmérettetésen 
rész vehetünk és találkozhatunk a többi Arany János-os tanulóval, nem ad okot arra, hogy az eredmény miatt bánkódjunk. Ha egy ilyen 
rendezvényen ráadásul sikeresen teljesítünk, még több önbizalmat kapunk az élettől. Önt mi késztette a Toldi folytatására?Ki bíztatta 
a művek írása közben? Azt gondolom, hogy Önnek is volt elegendő önbizalma, hogy az elkövetkezendő időkben is örömmel olvassák, 
szavalják a műveit.  A csodás helyekről már nem is beszélve. Olyan sok szép városban voltunk, fel sem tudom mind sorolni. És képzelje 
el, én tanyasi gyerek vagyok, mégis eljutottam Karintiába! Eddig kétszer voltunk síelni Ausztriában, életem egyik legnagyobb élménye 
volt! Sajnos kevés diáknak adatik meg, hogy ilyen helyre eljusson. Még számos más külföldi utazásunk is volt: Németország, Anglia Bécs 
Graz, St. Corona, Arnoldstein. Többek között itthon Magyarország olyan nevezetességeivel is megismerkedünk, amit még nem is láttunk. 
Úgy gondolom, hogy ez a program segít az önkifejezésben. Nemcsak diákéveink legszebb időszakát éljük át, hanem olyan barátokra is 
lelünk, akik akár egész életünket is végigkísérik. Önnek mi a véleménye erről az oktatásról? Mit gondol, miért épp az Ön nevéről lett 
elnevezve a program? Szeretem megosztani a gondolataimat másokkal. Ön szerint az újságírásnak volt, van, lesz jövője? Ön hogy érzi 
magát a Társaságban? Válaszát mihamarabb várom!

Tisztelettel: 
Termul Helga 10-es tanuló.

Arany János - 200
Mit adott nekem az Arany János Tehetséggondozó Program?

A cikk megjelenését a Tehetségek Magyarországa EFOP 3.2.1-15-2016-00001 című kiemelt projekt biztosította forrásból, 
a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége támogatta.
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Pedagógiai pályánk során meggyőződ-
tünk arról, hogy komplex hatása van a 
zenének a tehetségek kibontakoztatá-
sában. Nemcsak zenei képességeket, 
készségeket fejleszt, hanem más te-
rületeket is érint: különböző képes-
ségstruktúrák, motiváció, kreativitás, 
esztétikai és közösségi nevelés.
Fejlesztőpedagógiai munka során a 
zenei fejlesztés komplex módon támo-
gatja a képességdeficites gyermekeket. 
Furulya tanfolyamot is vezettünk az 
iskolánkban, ami sokoldalúan erősíti 
a különböző részképességeket, miköz-
ben sikerélményhez is jut az egyén. A 
tehetséggondozó szakköreinken sok 
alulteljesítő tehetséges tanulóval talál-
kozunk, ahol gyakran a zenei fejlesztő 
programok segítségével próbáljuk az 
alulteljesítést csökkenteni, mindamel-
lett a kiemelkedő képességeiket is tá-
mogatni tudjuk.
A fejlesztésnek erről formájáról szer-
zett tapasztalatainkat szeretnénk most 
bemutatni.

1.) Alulteljesítés Tóth László (1) (2000) 
szerint az alulteljesítés akkor azono-
sítható, ha a tanulónak a teljesítménye 
hosszabb ideig képességei alatt marad-
nak.
A mai oktatási rendszerben a tehetsé-
ges tanulók jelentős hányada a képes-
ségei alatt teljesít. 
Az azonosítás történhet méréssel, 
amelyben két mód van: egyik a tanu-
ló teljesítményének összehasonlítása 
a képességeivel, a másik a gyermek 
teljesítményének összehasonlítása a 
régebbi teljesítményével. Azonosításá-
ban figyelembe vehetjük a különböző 
személyiségjegyeket: felkészülésük 
hiányos, munkájukat pontatlanul vég-
zik, helytelen tanulási módszereik 
vannak, szervezetlenek, perfekcionis-
ták, szorongnak az iskolai elvárások-
tól, érzékenyek, magányosak, szociális 
készségeik bizonytalanok.
A diagnosztikában még a pszichológus 
és a pedagógus számára rendelkezésre 
állnak a standardizált intelligencia- és 
teljesítménytesztek. Segítségünkre le-
het még, a szülők, tanárok véleménye 
is a gyermek szociális viselkedéséről, 
tanuláshoz való viszonyáról, különbö-
ző tulajdonságainak megítélésről. Sok 
információt megtudhatunk a gyermek-
ről személyes beszélgetés alkalmával. 

Tóth (1) (2000) megállapítja, hogy az 
alulteljesítés okai lehetnek szociális, 
pszichikai és fizikai eredetűek, tehát 
több faktor együtthatásából alakul 
ki. Nagyon gyakori probléma a korai 
szocializációs, beilleszkedési zavar. 
Ezek a tényezők a tanulókban gyakran 
szorongást okoz, és ez vezet az alul-
teljesítéshez.  A tehetséges tanulók 
képességeik alatti teljesítményükhöz 
hozzájárulhatnak az iskolai eredetű 
okok: a nem megfelelő tanterv, az élet-
kori és az egyéni sajátosságokat figyel-
men kívül hagyó teljesítményorientált 
követelmények, a helytelenül kialakí-
tott tanítási-tanulási szokások, mód-
szerek. A túl szigorú vagy engedékeny 
tanári attitűd idézhet elő zavart a diá-
kokban. A következetlen ellenőrzés és 
a nem egyénre szabott objektív értéke-
lés, a negatív önértékelés teljesítmény-
romlást idézhet elő. Alulteljesítés oka 
lehet még a feladatvégzéshez szük-
séges kompetenciák, alapkészségek 
alacsony fejlettségi foka is. A tanulók 
a viselkedésjegyeinek megfigyelése 
segít abban, hogy könnyebben felis-
merjük és az alulteljesítést. Az érzelmi 
problémák kiválthatják az önbizalom-
hiányt, visszahúzódó viselkedést, szo-
rongást, motiválatlanságot. Szociális 
képességeik, társas kapcsolataik fej-
letlenek, bizonytalanok. Helytelen ta-
nulási szokásaik, módszereik vannak, 
feladatvégzéseikben rendszertelenség 
jellemző, nem kitartóak.  Versenyhely-
zetben a kudarcot nehezen tűrik. 
Összegezve ezekből a személyiség-
jegyekből is arra következtethetünk, 
hogy az alulteljesítést zömében az 
emocionális és a szociális szféra zava-
ra okozza. Az alulteljesítő tanulóknál, 
tünetek felismerése és diagnosztizálá-
sa után nagyon fontos feltárni, hogy 
mi okozza a tartós teljesítményrom-
lást, mert csak az okok ismeretében tu-
dunk segítséget nyújtani. Különösen a 
tehetséges tanulóknál az alulteljesítés 
megszüntetése érdekében jó lehetőség 
lehet a különböző tehetségfejlesztő 
programokon való részvétel, amelyek 
szakkör, tanfolyam, nyári tábor kereté-
ben valósíthatóak meg.

2.) Esettanulmányok az alulteljesítő 
tehetségesek azonosítására és a fej-
lesztés lehetőségei
XY 4. osztályos tanuló, a „Gondol-

kodó” tehetségfejlesztő szakkörrön is 
kitűnt a szokatlan, egyéni ötleteivel, 
kreativitásával. Választékosan fejezi 
ki magát, szívesen ír verset is. Igen 
jól motiválható a logikai, divergens 
megoldást igénylő feladatokra, de a 
teljesítménye kissé ingadozó, időnként 
a képességei alatt maradnak. Szeret 
egyedül dolgozni, szabadon választott 
tevékenységeit elmélyülten hajtja vég-
re. Szociálisan éretlen, nehezen tűri a 
kudarcot. Kissé szorongó magatartás 
jellemzi.

Családi hátterét tekintve két egyete-
mista testvére van, főként felnőttekkel 
tölti az idejét, ezzel magyarázható, 
hogy nehezen alkalmazkodik a kö-
zösségben a kortársaihoz. Szociálisan 
maximálisan kiszolgálják, ez a két 
tényező járul hozzá a növendék alul-
teljesítéséhez. A szülőknek tanácsot 
adtunk, javasoltuk, hogy sok közös 
programot szervezzenek kortársaival. 
Nagyon támogattuk a tehetségfejlesz-
tő foglalkozásokat, amelyek csoportos 
keretben erősítik az alkalmazkodási, 
együttműködési készséget, így társas 
kapcsolatai megerősödnek.
AB 3. osztályos tanuló, akinek sokat 
romlott a tanulmányi eredménye és 
deviáns magatartásával zavarja a ta-
nórai munkát. Jó a kommunikációs 
készsége, művészi adottságai vannak 
(zene, képzőművészet). Szívesen segít 
társainak, szeret szerepelni. Munkájá-
ban csak a tökéletes felel meg. Szoci-
álisan éretlen, nehezen alkalmazkodik 
a közösség szabályaihoz. Igényli az 
osztálytársai barátságát, de alacsony 
kudarctűrő készsége miatt gyakran 
kerül társaival konfliktusba. AB egy 
négy gyermekes családban a legidő-
sebb gyermek, kevesebb figyelmet kap 
otthon, de a szülők szigorú szabályok-
hoz kötött nevelési attitűdöt közvetíte-
nek felé. A túlterhelés és az autokrati-
kus nevelési stílus okoz zavart, ami az 
alulteljesítést okozhatja.
A szülőknek gyermeknevelési taná-
csokat adtunk. Kértük, hogy gyakran 
beszélgessenek vele, sokat dicsérjék. 
Javasoltuk az iskolában működő kéz-
műves tanfolyamot és a furulya ze-
nekart, amelyek segíthetik szociális 
magatartásának fejlődését, ez hozzá-
járulhat az alulteljesítés enyhítéséhez. 

Zenei fejlesztő programok alulteljesítő 
tehetséges tanulóknak

Csáki Katalin - Csáki Éva
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3.) Zenei fejlesztő programok célja, 
feladata. A zenei programok elsőd-
leges célja az érdeklődés felkeltése a 
zene iránt, az éneklési, szociális kész-
ségek, esztétikai érzelmek kifejezése, 
zenei memória erősítése. Nagyon fon-
tosnak tartjuk a zenei ismeretek bőví-
tését és alkalmazását. Hangsúlyozzuk 
a kreativitást és az improvizációs kész-
ség fejlesztését, teret adva az alkotó 
tevékenységnek. Céljaink között az 
is szerepel, hogy olyan területeket is 
érintek, amelyek iránt eddig még nem 
érdeklődtek. Kiemelt feladat az együtt-
működési készség fejlesztése, valamint 
a regenerálódás lehetőségének biztosí-
tása, olyan játékokkal, amelyek inten-
zíven hatnak az emocionális, erkölcsi, 
szociális szférára, és közben a szemé-
lyiségük is formálódik. 

4.) Zenei programok ismertetése 
módszertani felépítéssel. A zenei fej-
lesztő programokat a komplexitás hatja 
át, ezért minden program felépítése ha-
sonló, biztosítva a folyamatos „építke-
zést”, fejlesztést. Két zenei programot 
szeretnék ismertetni, ezek közül az 
egyik kommunikációs, nyelvi játékok-
kal integrált zenei projekt.

5.) Természet a kreatív nyelvi játé-
kokban, rejtvényekben és a zenében
Téma: A természet 
Csoport kora: 8-10 év
Csoportlétszám: 10 fő 
Foglalkozások időtartama: 60 perc
 
A projekt anyaga:
Első foglalkozás: Természeti jelensé-
gek: zenei bemutatkozás, asszociációs 
játék természethez kapcsolódó kifeje-
zésekkel; vidám dalok éneklése a ter-
mészetről, kíséret a természetben gyűj-
tött hangszerekkel; Találós kérdések 
gyűjtése – égi testek, természeti jelen-
ségek; egy kiválasztott találós kérdés 
megzenésítése, előadása; a természet 
hangjainak, jelenségeinek felismerése, 
mesterségesen előállított zörejek be-
mutatása; Activity játék természethez 
kapcsolódó kifejezésekkel zenehallga-
tással összekapcsolva

Második foglalkozás: Tájékozódás 
Barchóba játék: Mi vagyok én a ter-
mészetben? Természethez kapcsolódó 
dalok felismerése furulyáról, előadása 
ritmus és hangszerkísérettel; szólások, 
közmondások gyűjtése és értelmezése 
természetről szóló népdal (régi stílusú) 
tanulása hallás után; a tanult népdalra 
ritmus osztinátó, ritmuskíséret szer-
kesztése. Európa országai, fővárosai 
– Ország, város című játék. Zenehall-

gatás: a természethez kapcsolódó zene-
művek – hangszerfelismerés, mozgás a 
zenére

Harmadik foglalkozás: Víz zenehall-
gatás: Mi jut eszedbe róla? ; Szólánc 
a víz témakörében; vízhez kapcso-
lódó anagrammák megfejtése vízről 
szóló népdalok felismerése, tanulása 
hangoszlop kockáról, ritmuskíséret a 
dalhoz adott ritmussorra dallam és szö-
veg improvizálása páros munkában, 
egymás produktumainak meghallga-
tása; memória játék készítése a vízről; 
Memóriajáték a kártyákkal és párban 
megzenésített kifejezésekkel hallás 
után 

Negyedik foglalkozás: Növények 
Keresztrejtvény növényekről; zene-
hallgatás: virágokról szóló dallamok 
furulyáról – képkiegészítés szabadon 
választott technikával; Hallott dalok 
éneklése, kíséret ritmushangszerek-
kel. Szóban szó című játék virág – és 
gyümölcsnevekkel növényekhez kap-
csolódó szövegre ritmus és dallam 
szerkesztése, a variációk előadása, 
összehasonlítása; Növényekről szó-
ló mondatalkotás a szavak megadott 
kezdőbetűivel; közös történet alkotása 
az alkotott mondatokból, a produktum 
dramatizálása zenei háttérrel

Ötödik foglalkozás: Az állatok. me-
móriajáték állatok neveivel; állatokról 
szóló dalok felismerése, éneklése rit-
mus rögtönzése és kísérete a dalokhoz 
állatokhoz kapcsolódó új népdal tanu-
lása kézjelről, a dal több variációjának 
meghallgatás; a tanult dalhoz új befeje-
zés alkotása és bemutatása páros mun-
kában. Asszociációs játék csapatver-
senyben; állatok felismerése zenéről és 
megjelenítése mozgással

Hatodik foglalkozás: A Föld a Föld 
képének összerakás; környezetvédelmi 
interjú készítése a Földről – az interjú 
megjelenítése riporterrel és szakértők-
kel; természetvédelemmel kapcsolatos 
dalok gyűjtése, éneklése hangszerkí-
sérettel versírás a Földről megadott 
rímpárok alapján; a vershez megadott 
zene kiválasztása; rajzos illusztráció 
készítése a megírt vershez morze c. já-
ték: rejtjeles üzenet küldése a Földről 
ritmusmotívumokkal

6.) Furulya zenekar programja
A program célja: Zenei képességek, 
készségek kialakítása, fejlesztése; fú-
vástechnika kialakítása; hangok tuda-
tosítása és alkalmazása; a megismert 
hangokkal egyszerű motívumok, dalok 

elsajátítása; az új dallamhangok alkal-
mazásával; többszólamúság előkészí-
tése felelgetős gyakorlatokkal, tartott 
hangokkal, kánonokkal; Együttzenélés 
élményének biztosítása, egyszerűbb, 
többszólamú dallamok elsajátításával; 
szereplésre való felkészülés, az elsa-
játított dalok bemutatása. Komplex 
fejlesztés: manuális készség, finom-
mozgás, szem-kéz koordináció, figye-
lem, memória, beszédlégzés erősítése. 
Kiemelt cél: a művészeti tudatosság, 
esztétikai érzék formálása mellett a 
személyiségfejlesztés közösségi, szo-
ciális, emocionális célzott területeire.
 
A foglalkozások tartalma: Légző gya-
korlatok, fúvástechnika gyakorlása, 
tempó-és hangerőgyakorlatok; ujjgya-
korlatok, skála: hangsorok, hangzatok 
megszólaltatása. Dalok és zenedara-
bok felismerése változatos formában, 
közös éneklések. Hangszerjáték egy 
vagy több szólamban; Dallamhangok 
tudatosítása; a megismert dallamhan-
gokkal, ritmusértékekkel dal vagy ze-
nemű elsajátítása; Az új dal, vagy ze-
nemű bemutatása és megszólaltatása a 
hangulat, a dinamikai jelzések (tempó, 
hangerő) figyelembevételével; Az új 
dal vagy zenedarab előadása szóló-
ban, zenekarban (közösen), ritmus-és 
hangszerkísérettel (kánon, tartott hang 
szerkesztése, egy másik szólam); Zenei 
játékok, körjátékok, rejtvények.

7.) Zenei fejlesztő programokban 
részt vett, az esettanulmányokban 
ismertetett alulteljesítő tehetséges 
tanulók munkájának értékelése.
XY először külön vett részt a zenei 
tevékenységekben, sokszor egyéni 
ötleteivel fejlesztette tovább. Ezeket 
feldolgoztuk a többi tanulóval, így pró-
báltam őt bevonni a csoport munkájá-
ba. A foglalkozások hatására jobban 
igényelte a közös tevékenységeket, 
társai is jobban elfogadták. Élvezte 
a zenei foglalkozásokat, tanácsunkra 
beíratták a zeneiskolába. Szociálisan 
érettebb lett, társas kapcsolatai meg-
erősödtek. Az iskolai teljesítménye is 
sokat javult, szorongásai enyhültek. A 
kerületi kreativitás versenyen részt vett 
a szakköri csapatával, ahol II. helye-
zést értek el.
AB a tanfolyamon kezdett furulyázni, 
gyakran adtunk alkalmat, hogy szóló-
ban is szerepeljen, ami sikerélményt 
nyújtott neki. A zenekari muzsikálás 
nagyon jó hatással volt rá, így sokat 
változott magatartása és teljesítménye, 
toleránsabb lett társaival. A sikerél-
mény hozzájárul a pozitív énképének 
kialakításához.
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Ez a két tanuló is példája annak, hogy 
a zene emocionális töltetével kihat a 
szociális területekre is. Úgy gondoljuk, 
hogy zene eszközével való fejlesztés 
lehetővé teszi az alulteljesítés mérsék-
lését, de először fel kell tárni a képes-
ségek alatti teljesítmény okait és ennek 
ismeretében lehet az intézkedési tervet 
elkészíteni, fejlesztő munkát elkezde-
ni.

8). A zenei fejlesztő programok fel-
használásának lehetőségei: Nagyon 
szívesen vették a gyerekek a zenei fog-
lalkozások alkalmazását a „Gondolko-
dó” tehetségfejlesztő szakkör program-
jába. Azokon a tanulókon, akik már 
több éve járnak erre a szakkörre, azt 
vesszük észre, hogy a zenei programok 
alkalmazásával eredményeket érünk el 
nemcsak az egyes készségek, képessé-
gek területén, hanem a különböző sze-
mélyiségvonások alakulásában is. 
A tehetségfejlesztő szakkörökön ha-
tékonyabb úgy alkalmazni a progra-
mokat, hogy más műveltségterülettel 
kombinálni a projektet, pl. kreativitást 
fejlesztő nyelvi játékokkal, történe-
lemmel. A szakkörnek a kreativitásfej-
lesztés az egyik fő célja, ezért ezeken 
az alkalmakon kiemelten zenei, egy 
adott témához kapcsolódó kreativitást 
fejlesztő, improvizációs produktivitást 
igénylő kompozíciós gyakorlatokat és 
rejtvényeket dolgozunk fel. A felada-
tokat össze lehet kapcsolni a művészet 
többi területeivel, így biztosíthatjuk az 
integritást a műveltségterületek között. 
Ezek mikro csoportos munkaformá-
ban alkalmazhatók jól, ami erősíti az 
együttműködő - és alkalmazkodó kész-
ségüket. A kreatív, egyedi zenei alko-
tásokat prezentáción lehet bemutatni, 
így fejlődik a tanulók az önkifejezési, 
esztétikai ízlésük és kritikai érzékük. 
Frontális munkaformában tanácsoljuk 
a közös énekes tevékenységeket és a 
zenei játékokat, amelyek igazi öröm-
forrást nyújtanak, felszabadultabbak, 
oldottabbak lesznek, aminek igen nagy 
a közösség- és személyiségalakító ha-
tása. A furulya zenekart azoknak a gye-
rekeknek ajánljuk, akik érdeklődnek a 
hangszer játék iránt, nagyon hatásos 
lehet a figyelemkoncentrációs, finom-
mozgásos, memória és percepciós za-
varok enyhítésére. Itt nagyon jó lehető-
ség nyílhat a tanulók motiváltságának 
fokozására, az együttműködési kész-
ség fejlesztésére. Ezek a projektek is 
nagyon alkalmasak lehetnek az érzelmi 
és szociális szféra zavarának enyhíté-
sére és segítséget nyújthat az alultelje-
sítés csökkentésében, megszüntetésé-
ben. Bízunk benne, hogy ezeket a zenei 

tehetségfejlesztő programokat tovább-
ra is sikeresen tudjuk adaptálni, az is-
kolai nevelő-oktató munkánk során és 
más intézmények számára is hasznos, 
felhasználható, eredményes terület 
lesz. 

Felhasznált irodalom:
• Czeizel Endre – Erős Erika (1995): 

Számadás a tálentomról. Corvina 
Kiadó, Budapest. 

• Gyarmathy Éva (2007): A tehetség 
háttere és gondozásának gyakorlata. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 

• Franz J. Mönks – Emanuel J. Mason 
(1993): A fejlődéselméletek és a te-
hetség. In.: (szerk.) Balogh László- 
Polonkai Mária- Tóth László (1997) 
Tehetség és fejlesztő programok. 
KLTE, Debrecen. 

• Barbara Feger (1993): Tehetség-
gondozó programok – gondolatok a 
tervezéshez és a kivitelezéshez. In: 
Balogh László – Polonkai Mária – 
Tóth László (szerk.) (1997): Tehet-
ség és fejlesztő programok. KLTE, 
Debrecen. 

• Tóth László (1998): A tehetségesek 
tanítása. KLTE, Debrecen. 

• Gyarmathy Éva (1995): Kreatív te-
hetség és tanulási zavarok. In: Dr. 
Balogh László- Dr. Herskovits Má-
ria- Dr. Tóth László (szerk.) (1995): 
Tehetség és képességek. KLTE, Deb-
recen. 

• Tóth László (2000): Pszichológia a 
tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, 
Debrecen. 

Hivatkozott irodalom
(1) Tóth László (2000): Pszichológia a 
tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, 
Debrecen. (272-273 o.)

A szerzők: 
Csáki Katalin, tehetségfejlesztési szakértő 

Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola, 
Budapest. 

Csáki Éva, tehetséggondozó koordinátor,
 Nógrád Megyei Ped. Szaksz. Tagintézménye, 

Balassagyarmat.

Gondolkodó szakkör

Furulya zenekar kezdő csoportja 
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Ha a címbe sze-
replő kérdésre rö-
viden kellene vá-
laszolnom: lelkes 
felkészítő tanárt, jól 
felszerelt természet-
tudományi labort, 
kidolgozott tehet-

séggondozást, és nem utolsóként mentor 
programot. Természetesen egy egyszerű 
felsorolásnál sokkal többről van szó.
Varga Fanni vagyok, 17 éves, jelenleg a 
miskolci Lévay József Református Gimná-
zium és Diákotthon 11. E osztályos tanu-
lója. 
 
Iskolaválasztásomnál két nagyon fontos 
cél lebegett előttem. Az egyik, hogy olyan 
intézményben folytassam tanulmányaimat, 
ami követi az eddigieket. Református óvo-
da után, szintén református általános iskola 
következett. Egyenesen vezetett az út a re-
formátus gimnáziumba. A másik célom az 
volt, hogy érdeklődési körömnek megfele-
lően legyen lehetőségem természettudomá-
nyos érdeklődésem megvalósítására.
Így esett a Lévayra a választásom. Ebben 
az iskolában mindkét célom találkozott az 
iskola célkitűzésével, hiszen a Magyaror-
szági Református Egyház Tehetséggondo-
zó stratégiájának kidolgozása 2016-ban is-
kolánk közreműködésével valósult meg. A 
hitéleti nevelés mellett nagyon nagy hang-
súlyt fektet az iskola a tehetséggondozásra. 
Ezt számos területen tapasztalhatjuk nap, 
mint nap, mi is diákok. 
 

2014-ben adták át a Széchenyi Terv kere-
tében létrehozott korszerű Csorba György 
komplex természettudományos laboratóri-
umi központot. A labort már általános isko-
lásként is látogattuk az osztályommal. Az 
érdeklődő diákoknak az iskola tehetség-
fejlesztő foglakozásokat tartott különböző 
területeken, így például 7. osztályosoknak 
fizika és biológia, 9. és 10. évfolyamosok-
nak történelem, matematika, fizika, bioló-
gia tantárgyakból. 

Ezek a szakköri foglakozások a Refor-
mátus Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény Református Országos 
Értékteremtő Tehetségközpontja közremű-
ködésével valósulnak meg. Ők végzik a 
bemeneti vizsgálatokat, év közben figye-
lemmel kísérik fejlődésünket, év végén 
pedig szintén vizsgálják eredményeinket. 
Engem a biológia érdekel, így a 2016/17-es 
tanévben, mint 10. évfolyamos tanuló egy 
30 órás gazdagító programra épülő komp-
lex fejlesztésen vettem részt, hetente egy 
alkalommal. 

Az iskola és az EGYMI a szülőknek is tar-
tott tájékoztató előadásokat a tehetséggon-
dozásról és annak lehetőségeiről. 
Az egyéni mentorállási program a 2009-
től működik az iskolában egyre nagyobb 
sikerrel és eredményességgel. Nekem a 
2017/2018- as tanév lesz az első évem a 
mentorprogramban. Azért jelentkeztem 
a programba, mert sok jót hallottam róla. 
Valamint ez egy olyan lehetőség, amikor 
a tanár egyszerre csak egy diákkal (így ve-
lem is) foglalkozik, így a diák jobban tud 
fejlődni. A mentor-programba pályázat 
útján lehet bekerülni. A beválogatást meg-
előzően ki kellett töltenem egy érdeklődési/ 
motivációs kérdőívet. A mentor tanárnak 
is ki kellett tölteni egy hasonló kérdőívet 
az adott diákról, javaslatát kell adnia a 
beválogatásra. Majd a tehetséggondozó 
munkacsoport javaslata alapján az iskola 
vezetősége dönti el, hogy ki kerülhet be. 
A bekerülés azt jelenti, hogy hetente egy 
órarenden túli foglalkozás keretében be-
széljük meg az aktuális kérdéseket, a ku-
tatási témánkat, feltárjuk a téma további 
általunk még ismeretlen oldalát valamint 
versenyekre készülünk fel. A tanár irányítja 
a tanuló szakmai felkészülését, felkészíti 
versenyekre, illetve olyan szakmai prog-
ramokra, amelyeket az országos tehetség-
gondozó szervezetek középiskolás tanulók 
számára szerveznek. Kedvező döntés után 
a mentor egyéni fejlesztési tervet készít a 
tanuló számára, amely tartalmazza a heti 
rendszerességi foglalkozások tematikáját 
is, az alkalmazott egyéb tehetséggondozó 
tevékenységeket, a tanuló számára felkínált 
évközi és nyári szünet alatt is.
 
Nekem eddig is nagyon sokat nyújtott a 
Lévay. Egyrészt megismerhettem a men-
tortanárom, aki sok lehetőséget adott ne-
kem és „új” ajtókat nyitott ki előttem. Ilyen 
az, hogy bekapcsolódhattam a Debreceni 
Egyetem egyik kutatásába. Ennek a mun-
kafolyamatnak köszönhetően sok olyan 
módszerrel, géppel és eszközzel ismerked-

hettem, meg amellyel egy átlag korombeli 
nem találkozhat.  

Részt vehettem 
a XII. Tudo-
mányos Diák-
körök Élet- és 
Környezettudo-
mányi Temati-
kus Konferen-
cián. Ahonnan 
szép eredmény-

nyel tovább juthattam a Tudományos Diák-
köri XVII. Kárpát- medencei Konferenciá-
jára. Az iskola és a verseny is önbizalmat 
adott, amire nagyon nagy szükségem volt, 
mivel rólam azt kell tudni, hogy nagyon iz-
gulós vagyok. Lassan sikerült ráébrednem, 
hogy nincs értelme fölöslegesen izgulni. 
Ha alaposan és körültekintően felkészülök 
egy versenyre vagy akár csak egy felelésre 
jól tudok teljesíteni. 
Mentortanáromnak – Molnárné Litványi 
Krisztina – köszönhetem azt is, hogy részt 
vehettem a Debreceni Egyetem ez évi Ter-
mészettudományi 
és Technológiai 
Kar nyári táborá-
ban. Betekintést 
nyerhettem az 
egyetemi életbe, 
tájékozódhattam 
a szakokról. Ez-
zel segítve a to-
vábbtanulásomat.
Ezek után bele se merek gondolni, hogy 
mennyi minden vár még rám a mentor-
programban: versenyek, nevetés, utazás, 
eredmények, és remélem egy sikeres to-
vábbtanulás.

Lapzártakor érkezett a hír:
Fani 3. helyezést ért el a Földművelésügyi 
Minisztérium „Pelék, versek, képek” pá-
lyázaton és a „Nemzet Fiatal Tehetségei-
ért Ösztöndíj” (NTP pályázat) kedvezmé-
nyezettje lett. 

Mit adott nekem a Miskolci Lévay József Református 
Gimnáziumban folyó tehetséggondozás?

Varga Fanni
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Matekverseny a szabadban – na de hogy 
visszük ki oda a tanteremből a padokat és 
a székeket? Ugyan nem lenne lehetetlen 
feladat, de a Medve Szabadtéri Matekver-
senynek épp az a célja, hogy a matemati-
kát és a versenyeket kicsit más irányból 
közelítse meg. „Közösségi élménnyé 
tesszük a matekot!” – szól a szervezői 
csapat szlogenje, de még ennél is többről 
van szó.

A sztori és a helyszínek
1999-ben egy debreceni középiskolai ta-
nár, Kis Gábor megálmodott egy matek-
versenyt, ami kiszakítja a tanítványait a 
négy fal közül és csapatokban barangolva 
oldat meg velük matekfeladatokat. A ver-
senynek nem meglepő módon nagy si-
kere lett, így 2000-ben a középiskolások 
mellett már a 7. és 8. osztályos általános 
iskolás diákok is részt vehettek az akkor 
még Medve Vetélkedő névre hallgató ma-
tematika versenyen.

Hogy miért pont Medve? Ez maradjon a 
szervezők titka, de tény, ami tény, 1999. 
óta évről évre megrendezésre került a 
verseny, a kategóriák tovább lettek bő-
vítve az 5-6.-os korosztály, majd a fel-
nőttek felé, és sorra jelentek meg az új 
versenyhelyszínek: Debrecen után 2008-
tól Budapesten, majd sorban Szegeden, 
Veszprémben, Egerben és Pécsett is új 
versenyhelyszínek nyíltak. Jelenleg az 
ország 7 helyszínén van lehetőség ver-
senyezni hat különböző kategóriában 
életkor és matektudás szerint: az 5-6. 
osztályosok a Medvebocs, a 7-8. osztá-
lyosok a Kismedve, a 9-10. osztályosok a 
Nagymedve, a 11-12. osztályosok pedig a 
Jegesmedve kategóriában indulhatnak. A 
vállalkozó kedvű szülők, tanárok, érdek-
lődő felnőttek számára is van két kategó-
ria; az Ursa Minor, mely a matematikával 
nem foglalkozó vagy általános iskolában 
tanító felnőttek részére ajánlott, az Ursa 
Maior pedig a munkájuk során emelt 
szinten matematikával foglalkozó vagy 
középiskolában, egyetemen tanító mate-
matika tanárok részére létrejött kategória.

A versenyek hétvégi napokon kerülnek 
megrendezésre a megadott városok li-
getes, erdős, dombos területein. A ver-
senysorozat népszerűsége évről évre 
meredeken emelkedik, egy-egy budapesti 
versenyen közel 3000 résztvevő fordul 
meg egyszerre, de a más városokban 
megrendezett versenyek is 1000 fő feletti 
létszámmal büszkélkedhetnek. A szer-
vezők a helyszínen 15-20 feladatosztó 
állomást jelölnek ki, melyről egy rajzolt 
térképet kap minden versenyző csapat. 

Ez alapján tudnak tájékozódni a verseny 
folyamán. Ugyanis a verseny lényege, 
hogy a háromfős csapatok állomásról 
állomásra vándorolva matekfeladatokat 
oldanak meg. Minden csapat a verseny-
központban kapja meg az első feladatát, 
majd a válaszuk helyessége alapján ha-
ladnak tovább egy másik állomásra. Az 
elsődleges cél 10 feladat hiba nélküli tel-
jesítése. Azonban a hibázó csapatoknak 
is van esélyük előkelő helyen végezni: 
ha valaki egy rossz válasszal „mellékvá-
gányra” kerül, de azt jól megoldja, köny-
nyen visszatérhet a fő csapásvonalra és 
amennyiben gyorsabban teljesíti a hátra-
lévő feladatokat, „visszaelőzheti” a többi 
csapatot. A végső sorrendet egy igen ösz-
szetett pontszámító képlet határozza meg, 
melyben a gyorsaság, a hibák száma és a 
jól megoldott feladatok nehézségi szintje 
egyaránt szerepel.

A versenyek sikerét komoly rendez-
vénytechnikai és informatikai háttér se-
gíti, mely segítségével a végeredmény a 
verseny végét követően 10 percen belül 
kihirdethető. A legnagyobb hozzáadott 
értéket azonban a többszáz fős önkéntes 
csapat testesíti meg, akik nélkül a lebo-
nyolítás elképzelhetetlen lenne. Rendez-
vényenként résztvevői létszámtól függő-
en 60-200 önkéntes segédkezik.

A Medvematek pedagógiája
Mint láthatjuk, a versenyeken való sike-
res szerepléshez nem elég a matematika 
tudás. Sőt, nem is ez áll a középpontban, 
ugyanis a versenyen kiosztott felada-
tok elsősorban nem a tárgyi tudást kérik 
számon, hanem a logikus gondolkodás 
képességét. De szükség van a csapatmun-
kára, a stratégiai tervezésre és a fizikai 
aktivitásra is. Sokaknak nem az ered-
mény elérése a cél, egyszerűen a jó idő, 
kellemes időtöltés, fesztiválhangulat mi-
att látogatnak el a rendezvényekre. Ennek 
pedig a szervezők örülnek a legjobban, 
hiszen pontosan ezeket az értékeket sze-
retnék közvetíteni.
Jelen írásunk terjedelme korlátot szab a 
versenyek pedagógiai vonatkozásainak 
részletes kifejtésére, azonban azt feltét-
lenül hangsúlyoznunk kell, hogy A Mate-
matika Összeköt Egyesület minden prog-
ramjával a gyerekek hosszú távú fejlesztő 
nevelésében gondolkodik. A hosszú távú 
cél és össztársadalmi érdek pedig nem le-
het más, mint hogy a mai diákok pár év 
múlva olyan felnőttekké váljanak, akik 
képesek rugalmasan alkalmazkodni a mo-
dern kor kihívásaihoz, képesek másokkal 
együtt dolgozni, képesek logikusan érvel-
ni, valamint egészségesen és környezettu-

datosan élnek. Mindebből egy kicsit min-
den egyes rendezvényünkön „zsebre lehet 
tenni”, jól kiegészítve ezzel az iskolák és 
pedagógusok ilyen irányú törekvéseit.
A Matematika Összeköt Egyesület tehet-
ségtáborokat, élménynapokat és hétvégi 
tréningeket is szervez az 5-12. évfolya-
mos korosztály számára, mely progra-
mok a versenyekkel kiegészülve a teljes 
tanévet átszövik, és egy iskolán kívüli 
komplex tehetségfejlesztő programmá 
állnak össze. Az egyesület a leglelkesebb 
fiatalokat tagjai közé választja és oktatási, 
szervezési feladatokkal látja el, így nép-
szerűsítve a tanári mesterséget és magát a 
pedagóguspályát is.

A 2018-as Medve-szezon
Aki szívesen kipróbálná ezt a „matekfesz-
tivált”, annak 2018 tavaszán lesz rá bőven 
lehetősége, a helyszínek és időpontok az 
alábbiak:
• 2018. április 7. Eger, Érsekkert
• 2018. április 14. Budapest, Gellért-hegy
• 2018. május 6. Szeged, Erzsébet liget
• 2018. május 6. Debrecen, Nagyerdő
• 2018. május 12. Veszprém, Kolostorok 

és Kertek park
• 2018. május 13. Pécs, Zsolnay Kulturá-

lis Negyed
• 2018. május 26. Budapest, Óbudai-szi-

get

Március 9-éig tart az előnevezési időszak 
mindegyik versenyre, melyet a http://
www.medvematek.hu/ honlapon lehet 
megtenni.
Abban, hogy a gyerekek hozzájuthatnak 
ehhez az élményhez, a lelkes pedagógus 
kollégáknak is komoly szerepük van. A 
szervezők igyekeznek honorálni a tanárok 
energiabefektetését is, ezért a legalább 10 
csapattal érkező iskolákat és kísérő taná-
raikat értékes különdíjjal jutalmazzák, va-
lamint díjazzák a legtöbb csapattal érkező 
iskolákat is.

A regionális versenyeken legjobban sze-
replő csapatok meghívást kapnak a 2018. 
június 9-én Debrecenben megrendezésre 
kerülő országos döntőre, ahol az ország 
legügyesebbjei mérhetik össze tudásukat.
További információkért, a jelentkezésért 
és kedvcsináló képekért látogassanak el 
a http://www.medvematek.hu/ oldalra, 
vagy bármilyen kérdéssel, együttműkö-
dési ötlettel keressék bizalommal a szer-
vezőket az info@medvematek.hu e-mail 
címen!

A szerzők :
Dr. Balogh Tamás, A Matematika Összeköt 

Egyesület elnöke. 
Gyimesi Bernadett az egyesület főtitkára.

Senki nincs megderMEDVE: „Medve-matek” diákoknak
Dr. Balogh Tamás - Gyimesi Bernadett
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Matekverseny a szabadban

„Közösségi élménnyé  tesszük a matekot!”

Gondolkodás a szabadban:
Csapatok az S jelű feladatosztó állomásnál

Kezeket- fel: 
Közös bemelegítés a verseny előtt

Megoldás közben Szemerédi Endre, Abel-díjas matematikus 
átadja a díjakat

Országos döntő


