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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

BEVEZETÕ
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


