
HARSÁNYI ISTVÁN

TEHETSÉGVÉDELEM

A tehetségvédelem kapcsán az alábbi három kérdéscsoportra kell válaszolnunk:
- Rendelkezik-e társadalmunk azokkal a biztosítékokkal, amelyek a rendkívüli tehetségek út

ját egyengetik, és biztosítják-e képességeik szabad kifutását önmaguk és az egész közösség
javára? -

- Megelőzhetők-e idejében azok a tragédiák, amelyek a zseniális képességű és tudású embe
rekkel azért történnek napjainkban, mivel nem érzik a társadalom tevékeny segítségét személyes
életükben?

- Milyen lehetőségükvan az átlagon felüli képességű embereknek tehetségűkkibontakoztatá
sához a családban, az iskolában, a mindennapi életben?

Társadalmunk egyáltalában nem rendelkezik azokkal a biztosítékokkal, amelyek az átlag fö
lötti tehetségek útját megfelelöenés korszerűen egyengetnék. Nálunk még mindig gyanús és el
ítélendő törekvésnek számit minden olyan felfogás és kezdeményezés, amely külön kategória
ként szeretné kezelni ti kiemelkedő tehetségeket, s biztosítani kívánja a nevelésükhöz, tanításuk
hoz nélkülözhetetlen sajátos feltételeket. Oktatásunk és nevelésünk hivatalos irányítóinak több
sége fokozott mértékben "allergiás" rninden olyan jelenségre, amely az "elitnevelésre" emlékez
tetne. A tehetséggondozás, a társadalmi tehetségvédelem híveinek - mintha valami megbocsát
hatatlan bűnt követnének el-Iapulva kell ki- és beosonniuk különbőző hivatali szobákba, ahol
az íróasztalok mellől gyanakodva néznek rájuk: ugyan mit okvetetlenkednek már megint ezek az
"elitisták"? S nyomban készek arra, hogy felsorakoztassák érveiket; melyek szerint

- közoktatásunk nagy vívmánya, az általános iskola teljesen alkalmas arra, hogy minden po
tenciális tehetséget kibontakoztasson ;

- a tehetséges tanulók bármiféle kiválogatása és speciális kezelése antidemokratikus, kárára
van mind a tehetséges diáknak, mind az iskolai közösségnek;

- nincs teljes egyetértés a tehetség jogaimának meghatározása körül;
- nincsenek megfelelő mádszereink a tehetség korai megállapítására stb.
Nagy baj, hogy ezeket és a hasonló nézeteket olyanok hirdetik makacsul és következetesen,

akik a magyar nevelésügymagas irányítói pozícióiban ülnek, rendelkezési, tiltasi hatalmuk v~n,

és tudományos minősítésükkövetkeztében megfelelő "szakmai tekintéllyel" is rendelkeznek. Er
veikre röviden a következőket válaszolhatjuk :

- A mindennapi tapasztalat, a napi és időszaki, valamint a szaksajtó, a rádió, a televízió és a
hivatalos értékelő-kritikai megállapítások egyaránt bizonyítják, hogy általános iskolai oktatá
sunkbanjelentős nehézségek mutatkoznak. Ez az iskolafajta, amelytől egyesek majdhogynem cso
dákat reméltek, nem váltotta be a hozzá jűzött reményeket. s színvonala jelentősen alatta maradt
még a szerényebb várakozásoknak is. A jelenlegi pedagógus-, tanterem- és tankönyvhiány miatt
még az átlagos képességű tanulók nevelőoktatásárasem képes, hogyan volna alkalmas központi
feladatain, az "általános-átlagos" nevelőoktatáson kívül még a tehetségesek megfelelő nevelésé
nek és oktatásának feladatával megbirkózni?

Aki csak kicsit is végiggondolja a ;,demokratikus-antidemokratikus" kifejezés igazi tartalmát,
nyomban rájőn, hogya nevelési-tanítási demokrácia mindenkinek bíztosítja azt a jogát, hogy po
tenciális képességeit optimális szinten kibontakoztathassa. Minden fejlett társadalom megadja ezt
a jogot a képességskála negatív tartományában elhelyezkedőknek,a csökkent képességűeknek,a
testi és szellemi fogyatékosoknak, a rokkantaknak, a gyógypedagógiai képzésre, süketnéma ok
tatásra, vakgondozásra szorulóknak. Micsoda demokrácia volna az, amely azt kívánná tőlük,

hogy a lakosság normális átlagának megfelelően,vagy éppen a kiemelkedő tehetségekhez hason
lóan fejlesszék ki képességeiket? Első pillanatra nyilvánvaló abszurdum; de akkor miért antide-
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mokratikus az, ha a többet tanulni és teljesíteni képesek számáraa társadalom felkínálja a több
lettanulás lehetöségét?

Hallatlan következetlenség és kettősség uralkodik nálunk a tehetségek képzése terén. Régóta
van balettiskolánk, amelynek speciális tanulmányi rendje biztosítja azt, hogy a balett-tehetség
ígéretét hordozó lány- és fiúgyerekek már korán speciális nevelésben, képzésben részesüljenek.
De köztudomású az is, hogy egyre több sportág szakmai szövetségei úgy nevelik ki a megfelelő

utánpótlást, hogy nagyon fiatal, olykor 6--8éves gyermekek közül válogathatnak tetszésük és tu
dásuk szerint leendő cselgáncsozókat. korcsolyázókat, tornászokat, öttusázókat, úszókat, teni
szezőket. Hasonló kivételezésben, lehetőségtöbbletben részesülnek a zenei és matematikai tehet
ségjelöltek is. Ám hivatalos iratok egyszerűenkimondják, hogya további speciaiizálásrál, így pél
dául az általánosan tehetségesnek ígérkező (G tehetség faktor!) gyermekek sajátos neveléséről szó
sem lehet, mert képességeiket megfelelően ki lehet fejleszteni az imént minősített általános isko
lákban is. De akkor a felsorolt kivételezetteket miért nem lehet? Köznevelési rendszerünk ma
még hatalmi szóval kiált állj-t a nem speciálisan, csupán általánosan tehetségesnek ígérkező

gyermekeknek -de vajon meddig teheti ezt?
Ami a tehetség, a tehetségesség fogalma körüli bizonytalanságot illeti, azt kell mondanunk,

hogy ha semmivel nem dolgozhatnánk, amit nem tudunk csalhatatlan pontossággal definiálni,
akkor vajon hol tartanánk sok -sok területen? Ha meg arra gondolunk, hogy a tehetségnek, a te
hetségességnek vannak olyan definíciói, amelyek alapján évezredekkel ezelőtt és manapság is sok
társadalom saját előmenetele, fejlődése érdekében sikeresen meg tudta és meg tudja oldani a te
hetségkiválogatást, akkor miért éppen mi vagyunk ilyen szokatlanul kényesek a tehetség fogal
mának "tökéletes" (!) megfogalmazására?

Még a pedagógiai tudományok doktorai között is akad, aki - az ügyelgáncsolása érdekében
- ilyen mondatokat ír le: bizonyos "akadályok még leküzdhetők lennének, ha rendelkeznénk
olyan vizsgálatokkal, amelyeknek alapján meg lehet mondani, hogy egy-egy gyerek hatéves ko
rában valóban tehetséges-e vagy sem. Ezeket a vizsgálatokat nélkülözzük." Annál aggasztóbb a
helyzetkép, ha tudjuk, hogy az illető szakember nyilván egészen pontosan ismeri a Binet-Simon,
Binet-Stanford, Wechsler-Bellevue és még sok más korszerű képesség(intelligencia)vizsgáló
tesztet, és a velük fólytatott vizsgálatok eredményeit.

Nincs és sohasem lehet olyan tehetségvizsgáló eljárást kidolgozni, amelynek alapján "teljes bi
zonyossággal" meg lehetne állapít-ani - nemcsak egy hatéves, hanemakár tíz-tizenöt éves - ifjú
ról azt, hogy tehetsége, képességei a legfelső fokon bontakoznak ki későbbi élete folyamán. Azt
viszont már minden tanítóképzőtvégzett pedagógus tudja, hogy ugyanakkor, amikor akár a Bi
net-Simon-Terman stb. vizsgálatokat, vagy a sok helyen használt különféle iskolaérettségi-beis
kolázási feladatsorokat elvégeztetik, nemcsak az derül ki, hogy melyik gyermek nem alkalmas,
nem elég fejlett az iskolai munka megkezdésére, vagy hogy milyen kisegítő (gyógypedagógiai) in
tézményben van a helye, hanem az is; hogy kiknek a tudása, tehetsége, képességei haladják meg
az életkoruk átlagának megfelelő értelmi színvonalat. A javasasszonyokon kívül ugyan kinek
volna bátorsága azt mondani, hogy ő - bármilyen mérőeszközzelés eljárással ~ csalhatatlan pon
tossággal megjósolja a személyiség fejlődésének útját? De szabad-ema már, a birtokunkban lévő

intelligencia-, képesség- és tehetségvizsgáló .módszerek birtokában azt mondanunk, hogy a
"szükséges" biztonsággal, az egyáltalában elérhető megbízhatósággal nem lehet akár még hat
éves kor előtt is.kiválogatni azokat a gyerekeket, akikről valamilyen szempont szerint értékesnek
minősülő képességek alapján ne lehetne biztató jóslatot mondani. Azzal a megkötéssel természe
tesen, hogy "amenhyiben az egyéb szükséges objektív és szubjektív feltételek" folyamatosan biz
tosíthatók. Ha semmi egyéb bizonyíték nem állna rendelkezésűnkre,csupán az 1930-as és 40-es
évek sárospataki tehetségkutató mozgalmának tapasztalatai, akkor isjó lelkiismerettel és bátran
hirdethetnénk, hogy igenis, már korán, az általános iskola alsó tagozatában, sőt kedvező megfi
gyelési és nevelési körülmények között már az óvodás korban is ki lehet szűrni az átlagosnál te
hetségesebb gyermekeket, hogy ne is emlegessüka behaviorista Watson nevelési optimizmust su
gárzó közismert kijelentését arról, hogy egy tucat egészséges újszülöttből szinte bármit - mü
vészt, tudóst, kereskedőt, betörőt - lehet nevelni megfelelő nevelési feltételek között.

Elsősorban a tévtanok miatt, nem pedig az anyagi vagy szellemi feltételek hiányában, szomo
rúan kell megállapítanunk, hogy társadalmunk egyáltalában-nem rendelkezik azokkal a biztosí-
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tékokkal, amelyek alkalmasak az átlagon felüli tehetségek útjának egyengetésére és szabad kifu
tásuk biztosítására.

Tehetségkiválasztás külföldön

Köztudomású, hogy előfordulnakegyéni tragédiák napjainkban is, azért, mert kiváló képességű

-- olykor zseniálisnak is mondható - emberek nem kapják meg a társadalom segítségét kibonta
kozásukhoz. Az ilyen egyéni tragédiák halmazata pedig előbb-utóbb súlyos társadalmi feszültsé
get okozhat.

Beszédes példa erre a szakirodalomban "szputnyik-sokk" néven emlegetett jelenség, amely
1957-ben, az első szovjet mesterséges hold felbocsátását követte elsősorban az Egyesült Államok
ban. Ez az esemény ráébresztette az amerikaiakat technikai lemaradásukra. I958-ban a Kong
resszus már meg is hozta az úgynevezettnemzetvédelmi törvényt, amely minden eddiginél körül
tekintőbbenés nagyobb terjedelmű tehetségkiválogatást rendelt el. Igen sok technikai és általá
nos intelligenciával rendelkező fiatalt kutattak fel és szorítottak rá az azonnali intenzív tanulás
ra. Mint mondják, ennek az intézkedésnek volt a következménye az is, hogy először amerikai űr

hajósok léptek a Holdra. A nagy felbuzdulásra átmeneti lanyhulás következett, de az évtized leg
végén, 1969-ben újra a közérdeklődés középpontjába került a tehetséges fiatalok nevelése (Edu
'cation of the gifted and talented). A kérdés valamennyi összetevőjének tisztázására az USA
Kongresszusa bizottságot küldött ki, s annak élére egyszenátort állított, akinek - minden szük
séges eszköz rendelkezésre bocsátása és felhasználása után - 1972 elejére átfogó jelentést kellett a
Kongresszus elé terjesztenie. Ez a jelentés 1972 márciusára el is készült, és 118 nyomtatott lap
terjedelemben megjelent. Azóta a benne feltárt vizsgálati eredmények és a rájuk épülő javaslatok
szellemében folyik az USA-ban a szisztematikus, minden eddiginél átfogóbb tehetségkutató, te
hetségnevelő és tehetségvédelmi munka.

Az amerikai intézkedéseknek éppen úgy megvolt a maguk hatása a Szovjetunióban, mint né
hány évvel előbb a szputnyik-sokknak Amerikában. Válaszként a Szovjetunióban már 1973-ban
megszületett az új oktatásügyi alaptörvény, amely kaput nyitott a tehetségkiválasztó és nevelő

munkának. Hadd hivatkozzam a törvény szellemében létrehozott novoszibirszki, az ottani egye
temhez csatolt speciális tantervű és életrendű, bentlakásos' iskolára, amelynek növendékeit
- gondosan fölépített vizsgarendszer alapján - az egész Szovjetunió területéről toborozzák. Az
I974--75-ös tanévben valamennyi moszkvai műszaki főiskola mellett tagozatos iskolákat szervez
tek a 8-10 osztályos tehetséges tanulók számára, akiket az önálló, logikus gondolkodási készség
alapján válogatnak ki. A bentlakásos kísérletisportiskolák száma pedig a Szovjetunióban ma
húsznál is több.

Minden nyugati kapitalista országban folyik valamiféle korszerű és eredményes tehetségkivá
lasztó és nevelőmunka. Ez nyilván annak a bizonyítéka, hogy érdemes vele foglalkozni. Egyetlen
európai példaképpen említem meg Anglíát, ahol - London székhellyel - 1966-ban megalakult a
Tehetséges Gyermekek Érdekében Létrehozott Nemzeti Szövetség (National Association for Gif
ted Children). Folyóiratuk címe: A tehetséges gyermek folyóirata (Journal of the Gifted Child),
amelynek első száma 1979 őszénjelent meg. A szövetséget és a folyóiratot az a meggondolás hív
ta életre, hogy "túlságosan keveset tettek eddig a tehetséges gyermekek érdekében, s ezért sürgő

sen speciális szervezetre van szükség". A szövetség 1975-ben megszervezte a tehetséges gyerme
kekkel foglalkozó világkonferenciát. Ezt Londonban tartották meg több mint 50 ország 500
résztvevőjével. s itt született meg ajó képességű és tehetséges (gifted and talented) gyermekek vi
lágtanácsa. Az emlitett folyóirat önmagáról ezt írja: tanárok, kutatók, neveléspszichológusok,
tantervtervezők és szülők, valamint nevelési szakemberek és intézmények számára' készülő
folyóirat.

A Szovjetunió példáját a szocialista oldalon is követik már a bátrabb kezdeményezők, akik
szorongását jó ideig éppen úgy ébren tartotta az "antidemokratizmus" vádjától való félelem,
mint nálunk mindmáig. ElőszörCsehszlovákiában oldódott a görcs. A Szlovák Szocialista Köz
társaság Oktatásügyi Minisztériuma 1977-ben kiadott egy utasítást, amely behatóan foglalkozik
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a jó képességű és különleges tehetségű fiatalok nevelésének kérdéseivel. A program 1980 szep
temberében már meg is kezdődött.

Ha nem is idejében, mert arról már nagyon lekéstünk, de megfelelő intézkedésekkel, s főleg

az uralkodó pedagógusi szemlelet gyökeres átalakításával, korszerűsítésévelelőbb-utóbbki lehet
ne alakítani olyan átfogó tehetségvédelmet. amelynek következtében megszűnhetnének vagy leg
alább minimálisra csökkenhetnének a kiemelkedő képességű emberekkel manapság gyakran meg
történő "tragédiák". Ugyanakkor valamennyi tehetség kibontakoztatására szabad út nyílnék.

Az "emberi egyformaság" áltudományos koholmánya

A harmadik nagy kérdéscsoport a tehetségvédelem megvalósításának mikéntjére, módszereire vo
natkozik, mégpedig a családban, az iskolában és a társadalomban egyaránt.

A feladatok élén az ideológiai balhiedelmek eloszlatása áll, mert - sajnos - nem csupán a de
mokrácia értelmezésével, pontosabban : félreértelmezésével vannak komoly bajok. Ilyen többek.
között Abraham Lincolnnak, az amerikai demokrácia egyik élharcosának felfogása, mely szerint
minden ember egyformának: vagyis embernek születik. Ez a felfogás sokáig koloncként kötött
meg mindenféle különbségtételt.

Ma már nem kell bizonygatni, hogy az emberek csupán azért, mert embernek születnek, nem
egyformák. A genetika tudománya ezzel kapcsolatban vitathatatlan bizonyítékokat tárt fel. Az
ősöktől, a szülőktől örökölhető képesség- és hajlamcsírák változatossága ugyanolyan nagy, mint
az ujjlenyomaté. Ez utóbbiak éppen azért alkalmasak a személyazonosság bizonyítására, mert
sok milliárd változatuk van, így teljesen valószinűtlen, hogy akár 10 vagy 100 millió ember kö-

, zött akad kettő, akinek az ujjlenyomata teljesen azonos lenne. Ugyanígy vagyunk a legkülönfé
lébb képességekkel, hajlamokkal, a tehetséggel is.

A gének által közvetített, rendkivül változatos örökletes tulajdonságokat, képességcsirákat,
hajlamokat sok-sok úgynevezett prenatális - vagyis a fogamzás és a megszületés közötti időben

ért - hatás színezi. Az anya különféle testi károsodásai - fertőző betegségek, alkoholizálás, do
hányzás, vérzés, baleset stb. - mind jelentős mértékben módosíthatják az örökletes állományt.
Ezekhez hozzájárulhatnak még bizonyos úgynevezett perinatális - szülés közben keletkező - ár
talmak is. Mi sem világosabb tehát, mint az, hogy nem minden újszülött, nem minden ember
egyforma születésekor. S ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a születés pillanatától roppant
különböző fizikai és társadalmi hatások érik az embert, s e hatások közül döntően fontosak az
első hat évben lejátszódó események, akkor mar - talán! - nem szorul bizonyításra az, hogy nem
minden ember egyforma, sőt az sem. hogy ahány annyiféle. Ennek a másféleségnek akövetkezmé
nyeit vonja le társadalmunk akkor, amikor a fizikailag, biológiailag, szellemileg fogyatékos gyer
mekek számára különféle, lehetőleg állapotuknak megfelelő nevelést, tanítást biztosít. Pontosan
annak a demokráciának a nevében, amely minden ember számára biztosítani kívánja a fejlesztési
esélyegyenlőséget, s ez nem más, mint a képességek lehetőség szerinti kibontakoztatása. Az, ami
- elvileg és logikusan - a tehetségeseket is megilleti, ,jár" nekik.

A Gauss-féle haranggörbe

AK. F. Gauss-féle úgynevezett "nor!!lál elosztás" törvényszerűségeit a .Jiaranggörbe" szemléle
tesen mutatja be. Tömérdek tulajdonság normális eloszlását tanulmányozhatjuk rajta, így az in-
telligencia, az értelmi képességekét is. A Gauss-görbe legfőbb jellemzői: \

- csak egy csúcsa van; .
- szimmetrikus;
- pontosan meghatározott matematikai törvények szerint mindkét oldalról folyamatosan

emelkedik a közép felé.:
Az úgynevezett normál elosztódás feltétele az, hogy a mérés tárgya sok véletlen, esetleges, egy

mástól független összetevő eredője. Az intelligencia, a szellemi képesség, az emberi tehetség pe
dig vitathatatlanul ilyen, ezért rá is érvényesek a Gauss-görbe törvényszerűségei.
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A Gauss-féle haranggörbe

képezhetetlen idióta Go 0.001% 100000·ből 1

imbecillis (hülye) 10000-böl 2. 5000-bŐI 1

IQ = 70 alatt

debilis (gyengeelméjű) ll> 500-ból 1

Q. 1,6% ioo-eet t.e
határesetek

n 6.3% 100-bó16 IQ = 70-80

gyenge. normális átlag sr IQ = 80-89
nehéz felfogású

.. ioo-ser 25

közepes IQ = 90-109

» 100-ból 25

jó, normális átlag ol IQ = 110-119

kózépkáderek.
n 6.3% 100-bó16 IQ = 120-130

alsó fokú vezetők

O 100-ból 1,6 IQ = 130-140

magas fokú. sikeres m IQ = 140-150

kitűnő "TI 0.023% 10 OOO-ből 2 IQ = 150-160

különlegesen kitűnő
cl .001% 100000-ből 1 IQ = 160-200. (zseni)

Ahhoz, hogy az emberi képességek, a tehetség egy népességben való eloszlásának törvénysze
rűségeit a Gauss-görbe segítségével tanulmányozhassuk, valamilyen eljárással mérni kell a tehet
séget. Erre a célra teljesen megbízható és a tökéleteset megközelítő módszer még nem áll rendel
kezésünkre. Ám vannak olyan gondosan felépített és "standardizált", nagy tömegen kipróbált
intelligencia - tehetségvizsgáló - tesztek, pontosabban feladatcsoportból álló .batrériák", ame
lyek eléggé megbízható kiindulási alapul szolgálhatnak. Ilyen mindenekelőtt a Binet-Simon fran
cia pszichológusok nevéhez fűződő, századunk elején kialakított vizsgálat, az úgynevezett Binet
Simon teszt, amelyet később számos pszichológus igazított országa körülményei hez. Mert nyil
vánvaló, hogy egymástól lényegesen elütő közösségeken belüli alkalmazás jelentős módosításo
kat kí~án. Módosítást hajtott végre a vizsgálati módszeren L. M. Terman amerikai pszichológus
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is, aki az immár Stanford-Binet névvel jelölt vizsgálati battériával válogatta ki a mind ez ideig
legnagyobb tehetségvizsgáló munkához a tanulókat - mintegy I500-at -, akiknek életútját öt év-
tizeden át figyelemmel kísérte. '

Számos más alapos íntelligencíavizsgálati módszer is született. Legtöbbjük közös törekvése az,
hogy az emberi intelligenciát, főleg a gyermekek és fiatalok intelligenciáját egy megbízható
arányszámmal, az úgynevezett IQ-val fejezzék ki. E helyen nincs mód az IQ-kérdéskomplexus
rövid ismertetésére sem. Annyit azonblp1- a továbbiak megértése céljából- tudnunk 'kell, hogy a
jól kidolgozott intelligencía-tesztekkel meg lehet állapítani azt, hogy egy nagy népesség bizonyos
életkorú tagjaira az intelligencia-skála melyik pontja, melyik sávja jellemző. Ez az úgynevezett
intelligencia-kor (mental age, Intelligenzalter). Ezt az átlagos színvonalat az egyesvizsgálati sze
mélyek vagy pontosan elérik, vagy fölülmúlják, vagy alatta maradnak.

Az IQ nem abszolút mérce. Sok minden egyébbel ki kell egészíteni, de az összehasonlításhoz
még mindig a legjobb támpont. Különösen, ha a szükségletnek megfelelően jól kiválasztjuk az
elméleti, verbális, intellektuális és az inkább gyakorlati intelligenciát vizsgáló tesztfajták közül a
célnak leginkább megfelelőt, s állandóan szem előtt tartjuk, hogy a kapott eredmények csak jel-
zésként, kiindulásként használhatók. .

De a mindennapi életben is adottságaink, képességeink, tehetségünk alapján minősítjük egy- .
mást. Bármelyik iskola tanulmányi eredményéről beszámoló statisztikai adatok is mutatják,
hogy a tanulóknak milyen a tanulmányi átlaga, s ezt a tantárgyak szerint is ki lehet számítani.
S hogy állandóan és ősidők óta ezt tesszük, ez is elég bizonyítéka annak, milyen különbség van
ember és ember között teljesítmény és képesség tekíntetében egyaránt.

Család, iskola, társadalom

A tehetségvédelem kiindulópontja, nélkülözhetetlen alapja a tehetség felismerése. A fejlesztés, a
védelem csak erre épülhet. A felismerést biztosabbá teszi a tehetséggel váló tudományos foglal
kozás kezdetén (1869) született megállapítás, mely az angol F. Galton nevéhez fűződik. Szerinte a
tehetségnek két fő osztályát kell megkülönböztetnünk: az általános (G) tehetséget és a speciális
(S) tehetséget, amelynek sok fajtája van. Az előbbi belejátszik minden gondolatunkba, cseleke
detünkbe, megnyilatkozásunkba. A specialis tehetség hatása egy-egy pontosan körülhatárolható

, területre terjed ki, ezért vannak specíáIí~ matematikai, zenei, sakk-, sporttehetségek. Szerinte a
kettő közül az első messze fontosabb, az igazán döntő tényező az általános, a.G tényező, mert
ahogy megfogalmazta: speciális matematikai tehetség nélkül senki sem lehet matematikus, de
fejlett G tehetség nélkül senki sem lehet nagy matematikus. Ugyanígy vonatkozik ez a speciális
zenei, képzőművészeti vagy irodalmi tehetségekre is. A G faktor biztosítja az igazi, nagysághoz
szükséges sokoldalúságot, Bár Galton elméletének vannak ellenzői, ma már vitathatatlan, hogy
számolnunk kell a G faktorral még akkor is, ha a gyakorlati tehetségfelismerés .általában az
S faktornál kezdődik. Ez a módszer azonban nem elégítheti ki a korszerű tehetségvédelemmel
foglalkozókat, Köztudomású ugyanis; hogya korai gyermekkorban csupán néhány r- .minden
képpen a tízes szárnkörben elférő - speciális képesség (tehetség) jelentkezhet észrevehetően. Leg
inkább ilyen a zenei, a matematikai, sakk-, a rajzo, a sporttehetség. Nem véletlen, hogy a speciá
lis nevelés ismeretes kiválasztási és fejlesztési módszereit ezeken a területeken találjuk meg. De
éppen azért, mert a speciálistehetség alapján válogatók mit sem törődnek a G faktorral, roppant
nagy a képzés közben észlelhető lemorzsolÓdás. A hatékony tehetségvédelemnek ezért van nél
külözhetetlen szüksége arra, hogy mindenfajta felismerő (azonosító, identifikáló) munka közben

. szem előtt tartsa a G faktor legbiztosabb ismertetőjegyeit, különösen ha a kiválogatásra a gyer-
mekkorban kerül sor. Ez viszont lényeges, mert minél később kezdődik meg a tehetség -: ponto
sabban li. tehetséges ember - speciális nevelése, fejlesztése, annál nagyobb a károsodás, a kiesés, a
deficit.

A pszichológia - különösen az-újabb időkben - nagy érőfeszítéseket tett annak érdekében,
hogy minél pontosabban és a lehető teljességgel összeállítsa az általános tehetségre utaló jegye
ket, könnyen észrevehető tulajdonságokat. A különböző .Jajstromok" egybevetése száznál is jó
val több ilyen árulkodó tuíajdonságot tár fel. A kezdeti tájékozódás, a tehetség-első jelzése érde-
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kében célszerű lényegesen csökkenteni - "súlypontozni" - ezeket a tulajdonságokat. Az alábbi
néhány sorban erre teszek kísérletet : valamelyest a fontossági sorrend betartására törekedve.

- Gyorsabb fejlődés. a kortársa,kkal való összehasonlításban (korai beszéd, mozgás, rajz, embe
ri kapcsolatok gazdagsága, s igen erős hangsúllyal a korai - majd rendszeres - olvasás); érdeklő
dés, kérdezősködés; elmerülő figyelem, koneentráció; jó emlékezet; kutatási, nyomozási, végére
járási késztetés; aktivitás; vezető, irányító képesség; feladatok szokatlan, eredeti, ötletes megol
dása, "originalitás", sokoldalúság; gazdag érzelmi élet; korán jelentkező erős akarat, kritikai
hajlam stb. Bármiféle tehetség igazán magas fokú kifejlesztése szempontjából csak előnyösek le
hetnek ezek a tulajdonságok, s még akkor is nagy a tehetségjelző értékük, ha velük egyidejűleg

fejlett speciális képességek jelei nem mutatkoznak.
A családi körben eltöltött első évek döntően befolyásolják a gyermekek fejlődését. A tehetsé

gesekét is. Túlzás volna azt állítani, hogy kedvezőtlen családi környezetbetí soha, semmi esetre
sem kezdődhet meg a gyermek tehetségének kibontakozása. Vannak példák arra, hogy kevéssé
ösztönző, alacsony szellemi szintű családból - akár kunyhóból vagy putriból - is kinőhetnek te
hetségek. A latin közmondás szerint: potest ex casa vir magnus exire. . . Ma már bizonyított tény,
hogy minden társadalmi-gazdasági rétegből. mindenfajta emberi csoportból adódnak tehetsé
gek. Csak az a fontos, hogy az "egyéb" körűlmények kedvezőek legyenek, és ellensúlyozni tud
ják a család ingerszegény vagy éppen túlsúlyban negatív élményeket árasztó környezeti hatásait.

A tehetséges gyermekeI" nevelésével foglalkozó hívatásos személyek és intézmények számára
rendkívül értékes adatokat szolgáltathatnak a családi megfigyelések. Mivel szinte minden újszü
lött szemefénye a családnak, némileg elfogultan ítélik meg képességet, viselkedését. Ettől elte
kintve viszont az esetek többségében megbízható támpontként ,kezelhetjük a családból származó
információkat, különösen arra az idősávra vonatkozóan, amelyben a gyermek nevelésén a csa
láddal nem osztozott más nevelőintézmény : bölcsőde, óvoda, gyermekvédőintézet stb. Az imént
felsorolt és még sok más tehetségjelző tulajdonság nem marad titokban a jó szemű szülők előtt,

különösen a több gyermekes családokban, ahol alkalom' nyilik bizonyos összehasonlításokra.
Nagyon kívánatos tehát, hogy a szülők ezekre a szempontokra is kiterjesszék figyelmüket, s így
később a nevelőintézmények dolgozói számára meg tudják adni a szükséges felvilágosító jelzése-
ket a gyermek érdeklődésére, tehetségére, képességeire vonatkozóan. .

Óvónőink, tanítóink mind ez ideig - sajnos - nem kaptak megfelelőkiképzést a tehetség korai
felismerésére. De ha ők is ügyelnek az említett szempontokra, a nagyobb összehasonlítási lehető
ségek birtokában már a gyermekek hároméveskorától értékes megfigyeléseket végezhetnek, s a
tapasztalatokról a magasabb fokú nevelési intézmények dolgozóit vagy a tehetséges gyermekek
iránt speciálisan érdeklődő "pszichopedagógus" szakembereket hitelesen tájékoztatni tudják.
Másra át nem ruházható feladatuk az is, hogy a tehetségesebb gyermekeket többletfeladatokkal
ösztönözzék, mert a tehetség kibontakoztátásához nélkülözhetetlen az erőket próbára tevő rend
szeres terhelés. Ennek módszerei már eléggé kidolgozottak. bár nálunk még koránt sincsenek
úgy elterjedve, mint másutt. '. .

Kétségtelennek látszik, hogy a tehetségek felismerésében, kiválogatásában, fejlesztésében a hi- .
vatásos oktató-nevelő intézményekre vár a legfontosabb feladat. Ez nálunk mindmáig nem alakult
ki. Ám az intézményes tehetségnevelő munka hiányában is vannak már olyan eszközeink, ame
lyek kihasználása rendelkezésére áll a bátor kezdeményezésre hajlandó pedagógusoknak. Az
ilyenek száma, sajnos, igen kevés. De remélhető, hogy ha csak kicsit is enyhül a tehetségesek spe
ciális nevelésével kapcsolatban érezhető negatív légkör, fokozatosan kiderül, hogy pedagógusa
ink körében - az óvónőktől kezdve az egyetemi tanárokig - mindenütt kitermelődika szükséges
személyi garnitúra. .
Meggyőződésem, hogy a tehetségek kiválasztásában s gondozásában jelentős szerep jut az

egyházaknak is, amelyek tanító-nevelő funkciója vitathatatlan. S ha meggondoljuk, hogy a har
mincas években hazánkban az egyházi iskolákban indult meg a később állami feladatként is el
ismert tehetségkutató és tehetségmentő munka, akkortanulságos és biztató példa is áll előttünk.
Az egyházak lelkészei ma is elérhetik a magyar ifJúság egy meglehetősen vékony, de azért mégis
számottevőrétegét. Nem kérdéses, hogy papjainknak szervesen be kellene építeniük munkatervűk-

be a tehetségek korai felismerésének' és jelzésének feladatát. .
Ami a társadalom tehetségnevelőifunkcióit illeti, arról ma is szinte iZÓ szerint csak azt mond-
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hatom, amit 19l8-ban a magyar tehetséggondozás egyik legkiválóbb felelős szakembere, Révész
Géza írt A tehetség korai felismerése című könyvében. Sorai még ma is teljesen aktuálisak:

"A tehetség korai felismerésének... nincs addig semmi jelentősége, míg a tehetség védelme
nem válik társadalmunk egyik céljává, míg a nemzet tehetségeinek nem nyújtunk alkalmat szelle
mi és erkölcsi javaiknak kifejtésére és értékesítésére. Mi értelme lenne annak, hogy a talentumo
kat korán felismerjük, kiválasszuk és kiműveljük, haazután nem gondoskodunk arról, hogy oly
helyet foglalhassanak el, mely képességeiknek a legjobban megfelel? Mit használ a nemzetnek,
ha legértékesebb tagjait kiművelésükután a véletlennek, a sors szeszélyeinek tesszük ki és törek
vésüket a tehetségtelenek többnyire sikeres konkurrenciájával szemben nem segítjük elő?

Tehetségtelenek sokan vannak és védik egymást. Meg kell kimélnünk a tehetséges embert, ki
egész energiáját szellemi és erkölcsi életének elmélyítésére és alkotó munkára fordítja attól, hogy
erejét a tehetségtelenek védőgyürűjének áttörésére pazarolja. Míg tehát társadalmunk és kormá

! nyunk nem ismeri el egyik legrontosabb feladatául a tehetségesek gondozását és védelmét, addig
a mi munkánknak gyakorlati jelentősége nincsen. Csak egy szép idea marad..."

GALAMBOSI LÁSZLÓ

Harangot kongató
Habzó szájú, csillagokat fújó,
Jényszórű a bukó paripa.
Nyirkos a vadrózsákkal világítófa,
a sörénybe kapaszkodókat

, halálba markoló szakadék.
A kövek közé gyötört,
csipkebogyóktól pirosló ágak égnek.
Lombokra koppanó könnyeket hullatnak
szarvasok, őzek, pelék.
Töv~selszaggatottbundában

gyászolnak a lehajtott fejű medvék.
Csórükból katicabogár-pöttyű szirmokat
hintenek a bársonybatyus gerlék.
Koszorút kerekftő pillangók m'ögött
félrebillent nyakú hárkály hallgatja
a bolygatott méhek szomorú zsolozsmáját.
A Nap csüggedten oltalmazza violaszinű

zászlójáva{ a szirtek koronáját.

Megkötöztek, rikattak,
barlangokba buktattak,
csontmalmokban törettek,
tengermélybe temettek
bitangoló bitangok.
Féjünk fölött hamuba

-fojtották a harangot.
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