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A jövõ tudósai

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával, fiatal tudósokkal
foglalkozó melléklet második számában a
„legkisebb tudósjelöltekkel” foglalkozó
Magyar Tehetséggondozó Társaságot, a kö-
zépiskolás és egyetemista korosztály szá-
mára az Országos Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Versenyt szervezõ Magyar Inno-
vációs Szövetséget és a több mint ötven éves
múltra visszatekintõ tudományos diákköri
mozgalmat irányító Országos Tudományos
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Csermely Péter

az orvostudományok doktora, Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani Intézet – csermely@puskin.sote.hu

Diákköri Tanácsot mutatjuk be. Hírt adunk a
középiskolás ifjú kutatók elsõ erdélyi konfe-
renciájáról és a MTA Szegedi Biológiai Köz-
pontjának elsõ Középiskolás Élettudományi
Kutatótáboráról is.

Kérjük, ha a tehetséggondozással, a kuta-
tói utánpótlással vagy az ifjú kutatókkal kap-
csolatos témában bármilyen közérdeklõdés-
re számot tartó mondandója lenne, keresse
meg a melléklet szerkesztõjét, Csermely Pé-
tert a fenti e-mail címen.
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A TEHETSÉG GLOBALITÁSA

a Magyar Tehetséggondozó
Társaságról

A „tehetséges ember” fogalom valamikor azt
jelentette – amit sokak számára még ma is
jelent – hogy az ilyen emberek átlagon fölüli
képességekkel és személyiségjegyekkel
megáldott mûvészek, tudósok, sportolók,
akik rendkívüli teljesítményekre képesek.
Így fogta fel ezt a fogalmat B. S. Bloom,
amerikai pszichológus és pedagógus is, aki
nevezetes könyvében 120 fiatal mûvész,
sportoló és tudós életpályáját követte a kora
gyermekkori indulástól az életmû sikeres
befejezéséig (Developing Talent in Young
People, 1985). Újabban még ide sorolhatjuk
az üzleti világ sikeres menedzsereit, a nem-

zetükért és az emberiségért cselekvõ politi-
kusokat, vallási vezetõket és a szellemi  telje-
sítmény csúcsait ostromló zseniket. A tehet-
ség fogalom máig legnépszerûbb, jól érthetõ
és tudományosan is elfogadott definícióját
Renzulli amerikai pszichológus alkotta meg;
szerinte a tehetség az értelmi képesség (az
intelligencia), a kreativitás (az eredetiség)
és a feladat iránti elkötelezettség (szorgalom,
kitartás) egybeesése. És ha ez a szerencsés
konstelláció még produkcióra, teljesítmény-
re is vezet, az a tehetség fényes bizonyítéka.

A tehetség percepció új vonása, hogy
olyan embereket is a tehetséges ígéretek
csoportjába sorolunk, akik értelmesek, érté-
kes személyiségjegyeket hordoznak, de
koherens teljesítményre nem, vagy még nem
képesek. Õk a mûfaj nélküli tehetségek, akik
a vágyott mûvet sohasem hozzák létre, de
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rész-képességeikben azért kiválóak (miköz-
ben más rész-képességeikben akár egészen
gyengék is lehetnek). Tehetséges, de több-
nyire kisiklott sorsú emberek: fantaszták,
bolondosok, próféták, társasági csevegõk,
korcsmai szónokok és más furcsa szerzetek
tartoznak ide.

Modern korunkban tanúi lehetünk annak
a folyamatnak, mintha a tehetség a szemé-
lyiség egyre több komponensében – és így
közvetve az emberiség tehetség potenciálját
növelve – nyilatkozna meg. A tehetségnek
ez a globalizálódó tendenciája feltehetõen
összefügg az életkörülmények változásával,
az iskolázás kiterjedésével, az emberi élet
lehetõségeinek gazdagodásával. Extrém pél-
da erre Esterházy Péter, aki a Javított kiadás-
ban azt írja önmagáról: „tehetséges örülõ”. A
tehetség fogalom kitágulásának, globalizáló-
dásának eklatáns példáit elsõsorban a gyer-
mekek, a serdülõk és a fiatalok világában
találhatjuk: õk az igazi, mûfajukat keresõ, így
mûfaj nélküli tehetségek. Hihetetlenül pon-
tosan fogalmazza meg tételünket önélet-
rajzában Szilárd Leó (idézi Marx György:
Szilárd Leó, Akadémiai kiadó, Bp. 1997, 165
p., 84 p.): „Ahogy ma látom, kutatónak szü-
lettem. Azt hiszem, a legtöbb gyerek kíván-
csian kutakodó fejjel jön világra. Talán ezért
lettem tudós, mert valamilyen értelemben
gyermek tudtam maradni.”  Az örökké
kérdezõ gyerekek és a tudósok hasonlóságát
más szerzõk is észrevették.

A pszichológusok és a modern pedagó-
gusok jelentõs része ma már egyetért azzal,
hogy a tehetség mint adottság szélesen mani-
fesztálódik a gyermek- és a serdülõkorban,
majd lassan apad el, differenciálódik és indi-
vidualizálódik az egyedfejlõdés során. A
modern kor pedagógusa számára tehát az a
kérdés: törvényszerû-e, hogy a gyermek- és
a serdülõkor bõ tehetség forrása a felnõtté
válás során elapadjon?

Elsõsorban a szülõk és a pedagógusok
felelõssége e gyermeki tehetségforrás korai

felismerése, gondozása, óvása és fejlesztése.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság, bár
tevékenységét nem korlátozza a gyermek-
és ifjúkorra – az intézményes pedagógia
klasszikus területére – mégis az emberi lét e
sajátos szakaszának tehetségjelenségeit kí-
vánja kutatni, felfedezni, gondozni és fejlesz-
teni. Lineáris összefüggésben gondolkodunk
és tevékenykedünk: a gyermeki tehetség-
potenciál azért társadalmi kincs, mert evo-
lúciós alapon az egész emberiség tehetség-
potenciálját növelheti. Ez a jobb társadalmi
lehetõségek záloga. Ebbõl következik szak-
mai krédónk másik felismerése, hogy a tehet-
séggondozás univerzális pedagógiai feladat,
amely minden (majdnem minden)  gyerek-
re, serdülõre és fiatalra irányul. Nem a tehet-
ség kiválasztása és különleges módszerek-
kel való óvása a probléma, hanem annak
megtalálása (még ha olyan különös a mani-
fesztálódása, mint a „tehetséges örülõé”) és
fejlesztése. Ez a pedagógia nem csak a tel-
jesítményre figyel (vagy elsõsorban nem arra
figyel), hanem a feltételezett képességekre
és személyiségvonásokra, vagyis a teljesít-
mény elõzményeire.

Következésképpen a modern tehetség-
gondozás optimális környezete a jó család
és a jó tömegnevelés intézményei: az óvo-
dák, az iskolák, az egyetemek, az elsõ mun-
kahelyek. Ez a felsorolás azt is sugallja, hogy
bár a tehetségnevelés elsõként pedagógiai
és pszichológiai feladat, ám egyre fokozó-
dóan társadalmi feladattá válik. Igazolja a
tehetség felfogásának ezt a tendenciáját a
magyar tehetségkutatásnak a pszichológus
Révész Gézától és a pedagógus Nagy Lász-
lótól Harsányi Istvánig és Czeizel Endréig
hajló íve. Ebben a felfogásmódban a tehet-
ségkutatás és a tehetséggondozás széles ér-
telemben vett társadalmi szükséglet. A tehet-
ség fogalmát szegényíti, ha azt ritka „termé-
szeti kincsnek” tételezzük, mint ahogy az a
politikai retorikában és a köznapi beszédben
sokszor elhangzik. Ez a felfogásmód csak
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akkor válik a társadalmi cselekvés motorjává,
ha „a magyar ember különleges tehetséges-
ségé”-rõl szóló legendák és mítoszok helyett
az igazolt összefüggésekre és a nemzetközi
összehasonlításra figyelünk.

Az intézményes tehetséggondozás per-
spektivikus programja nem a tehetséges
emberek szelekciójában, hanem a tömegne-
velés színvonalának emelésében jelölhetõ
meg. Átfogó és differenciált fejlesztési stra-
tégiára lenne szükség, amely minden (majd-
nem minden) tanulóra kiterjed. Nem isme-
rek ennél jobb és hatékonyabb iskolai (intéz-
ményi) tehetséggondozó programot. Egy
másik hiedelem szerint a tehetséggondozás
lényege, hogy kiváló tanárok, igen jó tanulási
környezetben gondosan kiválogatott tanu-
lókkal foglalkoznak. A tehetségnevelés és
az elit oktatás – szélesebb értelemben a sze-
lektív pedagógia – összekapcsolása sajnos
még ma is elég gyakori nézet. A tehetsége-
sek speciális iskoláitól várják a megoldást,
ahelyett, hogy minden gyerekben a tehet-
ség csíráit keresnék.

Ezekbõl a megfontolásokból ered társa-
ságunk szakmai programjának fõ vonulata:

megtalálni a tudás alapú társadalom korának
megfelelõ, társadalmi szintû és az iskolában
folytatható tehetségnevelés koncepcióját és
metodikáját. A tudás alapú társadalom isko-
láiban nem egyszerûen államilag elrendelt
tanterveket és nevelési programokat kell
megvalósítani, hanem a tanuló egyének szá-
mára releváns képességek fejlesztése a fel-
adat. E filozófiához kell megfelelõ iskolai
szervezetet, tanulói környezetet és pedagó-
giai kultúrát találni, s nem egyszerûen az év-
századok által ránk hagyományozott modellt
javítgatni.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság
(MTT) idén 13 éves. A rendszerváltás forró
napjaiban, 1989.  május 13-án alakult az Eu-
rópai Tehetségtanács tagszervezeteként.
Gefferth Éva pszichológus, a Társaság elsõ
elnöke bábáskodott születésénél, mai tiszt-
ségviselõi is a kezdetektõl segítették munká-
ját, fogalmazták és újrafogalmazták koncep-
cióját, szervezték tevékenységét.

Báthory Zoltán
ny. egyetemi tanár, elnök (Magyar

Tehetséggondozó Társaság),
báthory-kerner@freemail.hu

AZ ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
TUDOMÁNYOS ÉS

INNOVÁCIÓS VERSENY

Elõzmények

Az Európai Bizottság 1988 óta szervezi hiva-
talosan a Fiatal Tudósok Versenyét, amely-
nek célja, hogy elõmozdítsa a 15–20 év kö-
zötti fiatal tudósjelöltek együttmûködését,
és hozzájáruljon az ígéretes fiatal tehetségek
fejlõdéséhez. A verseny megrendezésével
a fiatalok figyelmét a tudomány, a techno-
lógia és a kutatás-fejlesztés területére akarják
irányítani. Évente átlagosan 30-40 ezer 20
év alatti fiatal tudós, ill. tudósjelölt indul az
egyes európai országokban megrendezett

országos versenyeken. Az EU Fiatal Tudósok
Versenye  lehetõséget nyújt a hazájukban
legjobban szerepelt fiataloknak, hogy bemu-
tassák tudományos eredményeiket és kortár-
saikkal összemérjék tudásukat. A döntõt elõ-
ször 1989-ben rendezték meg Belgiumban,
azóta mindig más európai ország látja vendé-
gül a diákokat.

A hazai verseny meghirdetése

A Magyar Innovációs Szövetség mint nem
kormányzati, non-profit egyesület és szak-
mai szervezet 1991-ben írta ki az Országos
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt
az EU-versenyek mintájára. Az 1991/92. évi
I. Országos Ifjúsági Innovációs Verseny meg-
rendezésével Magyarország számára lehetõ-
ség nyílott arra, hogy Közép-Kelet-Európá-


