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Írta: Sáska Géza 
IGAZSÁGOSSÁG,  MÉLTÁNYOSSÁG ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS 
  
„Mi egyéb lenne az állam igazságosság nélkül, mint egy gigantikus méretű rablóbanda?” – kérdi 

Szent Ágoston. A kérdésfeltevés feltételezi, hogy többféle igazságosság élhet egymás mellett. Van 
állami és nem állami szférában érvényes, egymással nem feltétlenül egybeeső igazságtudat. E 
kettősség világosan megmutatja, hogy más szabályok vonatkoznak az egyikre és a másikra, mert ha 
nem így lenne, nem lenne a kettő megkülönböztetve. Az állam igazságosságával nincs gond: az állami-
politikai szervezetek önmaguk kreálják és hordozzák az igazságosság tudatát. A nem állami szférával 
nagyobb a definíciós probléma, ugyanis ennek nincs oly éles határa, mint az előbbinek. A kettő közötti 
határ nem éles. A szakmai érvek egyaránt megjelennek az állami szférában, de a magánterületen 
megjelenő szakmai szervezetek körében is. 

A közoktatás és a gyermekvédelem egyaránt az állam által szervezett közszolgáltatás, amely 
értelemszerűen az igazságossággal legitimálja irányát, tetteit, a közpénzek felosztásának elveit és 
arányát. Általánosan elfogadott nézetek szerint a tehetségnek minden körülmény között elsőbbséget 
kell adni, a leszakadóknak, a hátrányban lévőknek segítség kell. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
közpénzekből a tehetségeseknek többet kell adni, mint a tehetségtelennek, aki elesettek. Ugyanakkor 
bármilyen okból cselekvésképteleneket támogatni kell, amit a cselekvő és ügyes, állami támogatást 
nem igénylő emberektől vesznek el, akiket tehetségeseknek szokás tartani és példaképül állítani a 
leendő felnőttek elé. Természetes, hogy mindkét, egymást kizáró esetben is a támogatás és az elvonás 
bármilyen arányát az igazságosság érvével támasztják alá. Többfajta igazságosság van tehát. 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az igazságosság hiánya miatt érzett rossz érzés nemcsak azért mutat 
állandóságot, mert – többnyire – az egymást kizáró igazságosság-felfogások közül csak az egyik 
diadalmaskodhat, a másik képviselői pedig csalódottak maradnak, s igyekeznek a maguk 
igazságérzetét győzelemre vinni. Az egymást kizáró, de egymással többnyire egyenértékű igazságok 
váltakozásának rendje adja meg a belpolitikai viszonyok stabilitását, de azt is, hogy az jobbító 
szándékú önkény el tudjon hatalmasodni. 

Alig van olyan igazságosság, amely mintegy magától teljesülne a közszférában, nincs olyan 
automatizmus, amelyik az igazságot egyfajta természeti törvényként győzelemre vinné, hiszen a 
tehetségek többsége magától elkallódik – különösképpen Földünk, országunk szerencsétlenebb 
régióiban. Amíg tagolt lesz a társadalom, mindig lesz teteje és alja, nem lehet a szegénységet betiltani 
(a gazdagságot azonban el lehet venni), a társadalom peremére mindig szorulnak emberek.  

A közoktatásban vagy a gyermekvédelemben elenyésző a piac szerepe, éppen ezért az állami, tehát 
a politikai szférában válik értelmessé a tehetséghez kötődő igazságosság ideológiája. Hiszen a pénzt, 
az erőforrást, a támogatottságot az állam adja, amelyet a politika irányít. (Éppen ezért érdekes az a 
gyakori gondolat, hogy ki-ki a piaci viszonyokat feltételezve, saját kockázatára döntene, de nem a 
saját, hanem a közpénzekből.) A különböző és többnyire egyenértékű igazságok mögé szerveződő 
pedagógiai nézetek és technikák értelemszerűen vitáznak egymással, a győztest – fájdalom – sohasem 
a szakma, hanem a politika hirdeti ki. Így jön létre az egyfajta, de változó tartalmú „igazságot” követő 
állam. 

 
A TEHETSÉG MINT BIOLÓGIAI ADOTTSÁG 
 
Az egyik pedagógiai igazságosságképzet szerint a társadalmi egyenlőtlenség csak a biologikumban 

lévő, megmásíthatatlan adottságok világában fogadható el. Ha nem tévedek, Newton és Mozart egyedi 
példáját vetítik ki az emberiség egészére. E gondolatsor szerint az ember génjei hordozzák a 
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tehetséget, amelyhez a megfelelő körülményeket a társadalomnak baloldali elképzelések szerint 
kellene megteremtenie olyképpen, hogy a természeti adottságok maradéktalanul meg tudjanak jelenni. 
Minthogy a természeti adottságok önmagukban nem lehetnek értéktelenek, több olyan területnek kell 
tehát lennie, amely tehetség forrása. Minden (egészséges) ember eképpen tehetséges, a kérdés csak az, 
hogy résztehetségei közül melyek fejlődjenek főként. Ismert álláspont szerint a társadalomnak, értsd az 
iskolának, az ember minden oldalát fejlesztenie kell. Ha a társadalom mindezek ellenére bántóan tagolt 
maradna, vagy nem a tehetség, hanem valami más lenne az érvényesülés alapja, akkor az nem az 
egyén hibája, hanem az iskoláé (ekkor szokás beszélni az iskola disz-funkciójáról). 

A baj a társadalomban van, amelyet meg kell változtatni. Puhán például úgy, hogy a különböző 
családi háttérrel rendelkező gyermekeket a tanügyigazgatás erejével egységes iskolatípusban egy 
osztályba teszi, hogy a különbségek kiegyenlítődjenek. Vegyük észre, hogy ez az ismert gondolatsor a 
társadalom hallatlan rugalmasságát és alkalmazkodóképességét feltételezi, nem említve az erőforrások 
korlátlanságát és a központi irányítás komoly erejét. Kézzel fogható tapasztalataink vannak, ha máshol 
nem, akkor a régiókból arról, hogy az ilyeténképpen felfogott igazságosság következetes gyakorlása 
hova vezet. 

 A tehetség mint társadalomtól független biológiai adottság jobboldali gondolatának szerint, 
minthogy nem minden ember mutat tapasztalhatóan tehetséget, az erőforrások korlátozottak. Ebből 
fakadóan az iskola feladata csak az, hogy a tehetségeseket elkülönítse az értéktelenebbektől, s 
mindenki kapja azt, ami neki jár. Külön iskolát az egyiknek, külön a másiknak, amelyik egyben 
kijelöli a további életutat is. Látjuk ennek működését is a (hirtelen) decentralizálódó országokban, 
például nálunk. 

A szélsőjobboldali nézetek szerint az egyén tehetsége, de népcsoport felsőbbrendűsége, alantas 
volta, csökött morálja nagy biztonsággal felismerhető az alkata, a bőrszíne, arcberendezése stb. 
alapján. 

 
A TEHETSÉG AZ ISKOLAI TUDÁSBAN 
 
Egy további igazságosság-képzet szerint a társadalomban meglévő különbség megváltoztathatatlan 

tény ugyan, ám baloldali szempontból elfogadhatatlan, ez „nagy” volna, különösképpen, ha az 
elismertebb, előnyösebb helyek betöltését a származás, vagyon vagy éppen a szerencse határozza meg. 
Ehhez illeszkedő pedagógusi eszmerendszer szerint a természettől adott tehetségre épülő tudás, (a 
tanulás tehetsége) az egyetlen olyan elem, amelyben ember és ember közötti különbség tehető. (Arany 
János: Családi körének általános nézete szerint: „e fiúból pap lesz, akárki meglátja.”) Mondván: a 
tehetséges előbbre jut, a tehetségtelen lesüllyed. Az okos és tanult ember sokra viszi, a tompa és 
tanulatlannak sorsa pedig maga a keserűség. Kitérő: vegyük észre a fentiekből, hogy az esélyek 
egyenlőségének gondolata kizárja az óhatatlanul elkülönüléssel járó tehetséggondozást. 

Az iskolában megszerezhető tudáson alapuló pedagógiai igazságosságképzet megváltoztathatónak 
tartja a társadalom rétegződését. Vannak azonban olyan pedagógiai nézetek is, amelyek szerint a 
tehetségek igazságossága voltaképp a tehetősek igazsága, mert a tehetség tartalmából kirekesztik 
azokat a kreativitást igénylő területeket, amelyeket a társadalmi elit kizár a maga értékvilágából, 
ellenben beemel minden olyan elemet, amelynek gyakorlati haszna nagyon csekély, sokkal inkább a 
másoktól való elkülönülés dokumentálását szolgálja, miképpen a latin nyelvtudás volt a XIX. század 
közepén, vagy a komolyzene ismerete, netán gyakorlása. 

A tehetség jelentését tehát az adott társadalom határozza meg, nemcsak azzal, hogy olyan 
dimenzióban adja meg, amely a társadalom alsóbb szeleteiben élők számára nem, vagy csak nagy 
erőfeszítés árán értető: a feketéknek a fehér kultúra, az ázsiaiaknak Európa, a nőknek a férfiaké, a 
fizikai munkát végző embereknek az elvontság és haszontalan dolgok. Másfelől pedig az is igaz, hogy 
eddig még nem sikerült olyan társadalmat építeni, amelyben az érvényesülés csak és kizárólag a 
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bármilyen értelemben vett tehetség, tudás alapján történik. (Ha nincs, de még lehet, ám az ilyen 
társadalom építésének programja a 80-as évek végétől, néhány egzotikus országtól eltekintve, a 
könyvtárakban áll a kutatók rendelkezésére.) 

  
MOBILITÁS, TUDÁS, TEHETSÉG 
 
Kétségtelen azonban, hogy a szocialista típusú oktatási rendszer a felemelkedés egyik 

csatornájaként komoly szerepet töltött be Kelet-Európában, így Magyarországon is, egészen a 
rendszerváltásig. Ám ez időponttól kezdve az iskolán kívüli világban számos új karrierutak nyílottak 
meg, amelyeket korábban éppen a társadalmi igazságosság nevében zártak el. (Csak emlékezet-
frissítőül: ami nem áll állami felügyelet alatt, az önmagában ellenséges: az egyéni vállalkozó, a 
lángossütő, a nem-szövetkezeti paraszt a kollektív társadalmat gyengíti, a másodállású kisiparos 
kizsákmányol, ha főállású alkalmazottja volna, az érvényesüléshez ajánlott a párttagság stb. stb.) A 
piacgazdaság létrejötte leértékelte az iskola tudását és ezzel együtt mobilitásban betöltött szerepét is. 
Nyugat-Európában és az USA-ban pl.: a természettudományi ismeretek, olvasás megértés szintje 
tartósan alacsony, mert az iskolai tudás nem feltétlenül kell a boldoguláshoz, pontosabban: a sikeres 
élet feltétele nem a mobilitás, hanem az ettől függetlenül megszerezhető anyagi természetű 
elégedettség! Csak a tudásszinthez kezd most igazodni a volt szocialista államok közoktatásának 
színvonala. (Arany János korában a helyzet fordított volt: akkor a Nyugat volt a művelt, most pedig 
mi, de olyan területen, amelynek értéke egyre csökken.) 

Az egységes oktatási rendszer mint a tehetséget a megérdemelt helyére eljuttató szisztéma 
megroppanni és darabokra hullani látszik Magyarországon a központosított igazgatás gyengülésével 
együtt. Elkülönülnek a tehetségek iskolánként, tagolttá válik az oktatási rendszer. Úgy tűnik, hogy 
minden társadalmi rétegnek megteremtődött a saját iskolája, a 6 és 8 osztályos gimnáziumok, a jó 
minőségű egyházi iskolák, a népes szakiskolák, a presztízsben növekvő különbséget mutató 
szakközépiskolák rendszere erre utal. A tehetség tehát nem az iskolarendszer egészében, hanem a 
többé-kevésbé azonos képzési célt folytató iskolák körében vált értelmessé. 

Vegyük észre, hogy akkor értelmes felvetni a közoktatás észkultuszának bírálatát, ha az 
iskolarendszer már szétesett. Akkor lehet nevetségessé tenni az oktatást, amikor az állam által 
fenntartott (városi) iskolákban elkülönülnek a diákok szüleik iskolázottsága, jövedelmi aspirációi 
szerint. Csak akkor van értelme az egyszikű növény szálkeresztmetszetének edénynyaláb szerkezetét, 
az athéni hajók számát, a jeles művész múzsáinak helyes sorrendjét és nevét megtanulni, ha mindezek 
kellenek a felemelkedéshez. Ha már nem, jöhet a nevelés, a jellem kialakítása, a megfelelő erkölcs 
építése és a stabilitást szolgáló világnézet. Ez a jobbos tehetségfelfogás egyik típusa, amelyik szűk 
körre szorítja a tudás alapú tehetséget, és mindenkire kiterjeszti a morál szabályzó erejét. 

 
A TEHETSÉGEK ISKOLÁJÁNAK EGYIKE 
 
A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskola filozófiájának alapja, hogy tanulást pénzhiány ne 

gátoljon, s aki tanulni akar, elfogadja az iskola értékrendjét, annak mindent meg kell adni: egyéni 
foglalkozást, felzárkóztatást. Tisztában vagyunk azzal, hogy a  növendékünk egyéni  hozzájárulása,  
mondhatni az önrész nagysága a kritikus mozzanat, s reményeink szerint az iskolához kötődő 
kollégium tán sikeres lesz. 

A közgazdászok körében ismert mondás szerint nincs ingyen ebéd, mert azt valakinek meg kell 
fizetnie. Így van ez az oktatásban is. Ha tehetséges és elszánt, ám tanulatlan diákkal foglalkozik 
Gyakorlóiskolánk kiváló tanára, akkor nem tudja már más tehetséges és tanult diák tudásét építeni. 
Méltányosságból mégis megtesszük, még akkor is, ha tudjuk, hogy az utóbbi esetben rövidtávon 
nagyobb sikert érhetnénk el. Ha pedig a tehetséges és az iskola értékeit szorosan követő, ám 
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tanulmányaiban önhibáján kívül elmaradt diák jövőjét Gyakorlóiskolánk bármelyik vezető tanára 
egyengeti, akkor ez komoly pénzbe kerül, amelyet más diákoktól, más területtől kell elvenni. A 
Fővárosi Önkormányzat és a Gyakorlóiskola ezt megteszi, mert így tartjuk igazságosnak és 
méltányosnak. Mások iránti méltányosságból számos területen korlátozzuk magunkat, ám a képzés 
minőségéből egy jottányit sem engedhetünk. Ez már a méltányosságon kívüli terület. 


