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A jövő tudósai

A jövő tudósai
Tisztelt Olvasó!
A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal
foglalkozó melléklet harmincegyedik számában Fuszek Csilla, Gordon Győri János és
Szilágyi Zsuzsa írását közöljük a magyar tehetséggondozás eredményeiről – nemzetközi összehasonlításban. Kérjük, ha a nők tu-

A magyar tehetséggondozás eredményei
nemzetközi összehasonlításban
A kétezres évek elején indult az a Franz J.
Mönks Professzor által vezetett, többéves
kutatómunkát jelentő kezdeményezés, amely
összehasonlította huszonegy európai ország
tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységét. 2003-ban A tehetséges tanulók iskolai oktatása: 21 európai állam tapasztalatai címmel
jelent meg a vizsgálatok első összefoglalása.
Ebből a tanulmányból is kiderül, hogy Magyarországnak nem kell szégyenkeznie, hiszen
jelentős eredményeket tud felmutatni az iskolai tehetséggondozás területén, a törvényho
zástól az iskolai programokon át a tanárképzésig. Természetesen a jelenlegi cikkünk nem
tűzheti ki célul elért eredményeink ehhez
hasonlóan részletes bemutatását. A nemzetközileg is jelentős magyar kezdeményezésekből szeretnénk néhányat ismertetni. A nagyon fontos iskolai tehetséggondozás mellett
a civil szféra erőfeszítéseként megszületett
programokra, mozgalmakra is koncentrá
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dományban betöltött helyzetével vagy az ifjú
kutatókkal kapcsolatos témában bármilyen
vitázó megjegyzése, vagy javaslata lenne, keresse meg a melléklet szerkesztőjét, Csermely
Pétert az alábbi e-mail címen.

Csermely Péter

az MTA doktora (Semmelweis Egyetem, Orvosi
Vegytani Intézet) • csermely@eok.sote.hu

lunk. Összefoglalásunkban a 2006 óta történteket fejtjük ki bővebben.
1. A magyar tehetséggondozás
nemzetközi jelentőségű hagyományai
A magyar tehetségsegítés jelenlegei eredményeinek megértéséhez érdemes a tehetséggon
dozás egy-egy kiemelkedő teljesítményére
visszatekintenünk a múltba, és felvillantanunk
azokat az eseményeket, amelyek a magyarországi tehetségsegítés fontos állomásai voltak.
Martinkó József a Magyar Tehetséggondozó Társaság történetét feldolgozva foglalta
össze a magyarországi tehetséggondozás leg
jelentősebb lépéseit. Martinkó szerint ugyan
intézményes tudatos tehetségnevelésről a
kezdetekben még korántsem beszélhetünk,
de már Géza fejedelem, majd Szent István
király is felismerte, hogy a nemzetet csak
tanult emberek tarthatják fenn. Az első magyar iskolában, a Géza fejedelem által alapított
pannonhalmi bencés monostorban 996-tól
kezdve, évszázadok óta képeznek tehetséges
gyermekeket. A későbbiek folyamán a magyarországi oktatás és nevelés történetéből

számos olyan példát említ meg, amikor az
oktatás célja kifejezetten a tehetséges gyermekek megtalálása és kiművelése volt. Ilyen
például az esztergomi székesegyházi iskola,
amely már a xiv. században a jó eszű szegény
tanulók kollégiumává lett, akik külföldi
egyetemeken tanulhattak tovább. Innen, az
egyház segítségével, a tehetségük révén sokan
kiemelkedhettek. A magyar tehetségnevelés
történetében nagy jelentőségű a protestáns
iskolák megjelenése: Sárospatak, Debrecen,
Gyulafehérvár, Kolozsvár stb., ahol a kor
legkiválóbb oktatóitól tanulhatott kiemelkedően sok kitűnő képességű, sokszor szegény
sorból származó diák.
Martinkó szerint az intézményesített tehetséggondozó mozgalom a xix. században
bontakozott ki. Széchenyi István fogalmazta
meg a mai állásponthoz hasonlóan a tehetséggondozás fontosságát: „a nép általános
műveltségének emelésével, kiművelt emberfők sokaságával, a kiváló képességek megbecsülésével foglalhatja el Magyarország méltó
helyét az európai kultúrában”. A xx. század
első évtizedeinek eredményeit főleg egy-egy
jelentős személyhez kapcsolhatjuk. 1918-ban
Révész Géza pszichológus nemzetközi szinten
is egyedülálló tanulmányt jelentetett meg A
tehetség korai felismerése címmel. Az ezt megelőző évben pedig A tehetség időszerű problémái címmel írt cikket a Magyar Pedagógia
folyóiratban. Klebelsberg Kunó munkásságából külön kiemelkedik az 1926-ban szervezett I. Országos Tehetségvédelmi Kongresszus.
Az 1935–1947-ig tartó időszakot hagyományo
san az államilag támogatott tehetséggondozás
aranykorának is szokták hívni: a háború előtt
több tehetségsegítő program látott napvilágot.
A szervezett tehetségmentés is megjelent, en
nek kimagasló eredménye volt a hetvenkét
gimnáziumot összefogó Országos Magyar

Falusi Tehetségmentés programja. 1941-ben
pedig kiadták az első minisztériumi rendeletet az állami tehetségvédő munkáról.
Más idők következtek akkor, amikor a
szegény sorsú tanulók felkarolásának programja az 1948-as felfogás szerint a tankötelezettség és a nyolcosztályos iskola bevezetésével
szükségtelenné vált. Innen kezdve a hetvenes
évek végéig a tehetséggondozás csak búvópatakokban létezhetett, és elsősorban Harsányi
István neve fémjelezte. Ebben az időszakban
is találunk azonban nemzetközi jelentőségű
kezdeményezést. 1956-ban ének-zenei általános iskolák létesültek, melyek már a tehetségek kiválasztását célozta meg. Ez a kezdemé
nyezés folytatódik később az alapfokú művészeti iskolák létesítésével. Ekkor indult el a
tudományos diákköri mozgalom is, ami hun
garikum.
A tehetséggondozó munka igazi alapjait,
legitimitását az oktatásban mindig törvények
teremtik meg. Nemzetközi kutatások (Joan
Freeman – Johanna Raffan – Ian Warwick:
Worldwide Provision to Develop Gifts and
Talents; vagy a korábban említett Mönks-féle
kutatás) is utalnak kiemelkedő fontosságukra, az oktatásra gyakorolt hatásukra. A rendszerváltás után a törvényi szabályozásban ismét megjelenik a tehetséggondozás fogalma.
Az 1993. évi lxxix. törvény a közoktatásról
leszögezi, hogy „A gyermeknek, tanulónak joga,
hogy képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, va
lamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen
részt.” A törvény által is biztosított alapfokú
művészeti iskolarendszer révén évente több
százezer diák bontakoztathatja ki tehetségét.
Példaértékű Európában a 111/1997. Kormányrendelet, amely a tanári képesítés köve-
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