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egyetemi hallgató és 150 középiskolás diák
képzésével foglalkozik. Ez a szám fokoza-
tosan növekszik.

Az Alapítvány tevékenységét fõvéd-
nökként támogatja Mádl Ferenc, a Magyar
Köztársaság elnöke, továbbá védnökök-
ként olyan nemzetközi hírû tudósok, mint
Fejtõ Ferenc, Kornai János, Kosáry Domo-
kos, Alexander von Lámfalussy, John
Lukács, Andreas Oplatka, Sólyom László.

Középiskolás oktatási program

A képzés legfontosabb résztvevõinek, a
diákoknak kiválasztása már középiskolás
korban elkezdõdik, éspedig annak érdeké-
ben, hogy a hátrányos helyzetû, de teljesít-
ményük alapján a minõségi képzésre érde-
mes fiatalok idõben megfelelõ figyelmet
és gondoskodást kaphassanak.

A képzésben részt vevõ középiskolás
diákok a négy féléves program során heti
rendszerességgel kapnak az Interneten
keresztül modern történelem, politika,
filozófia, közgazdaságtan és nemzetközi
kapcsolatok témakörben olyan kiegészítõ
képzési forrásanyagokat és kapcsolódó
feladatokat, melyek a középiskolás alap-
tantervben nem szerepelnek. Az internetes
képzésen kívül havonta egy alkalommal –
a személyes kapcsolattartás érdekében –
elõadást szervezünk diákjainknak a Colle-
gium épületében. A legjobb eredményeket
elérõ diákokat ösztöndíjban részesítjük. A
diákok képzésének költségei az Alapít-
ványt terhelik.

Egyetemi oktatási program

A jelenleg létezõ egyetemi szakkollégiu-
mok mindegyike egy-egy diszciplínára sza-
kosodott. Mi azokat a tanulmányi területe-
ket egyesítjük egy budapesti bentlakásos
Collegiumban: jog, közgazdaságtan, mé-
dia/kommunikáció, modernkori történe-
lem, nemzetközi kapcsolatok, amelyek
kiválóan kiegészítik egymást, és jó alapot

teremtenek az interdiszciplinaritás meg-
felelõ kialakításához és kiaknázásához. Az
ország különbözõ területeirõl származó
hallgatóink a korosztályuktól nagyobb el-
méleti és tárgyi tudással rendelkezõ, pályá-
zatuk és szóbeli felvételijük alapján kiemel-
ten tehetségesnek tartott fiatalok, akik
egyetemi tanulmányaik mellett tanulnak a
fentebb írt szakirányok egyikén, és a tanév
végén egyetemi szintû vizsgát tesznek.
Hallgatóinknak szakiránytól függõen két
vagy három felsõfokú nyelvvizsgát kell
tenniük a 10. félév végére, melyben szintén
kiváló tanárok vannak segítségükre. A
collegiumi oktatás és lakhatás a hallgatók
számára térítésmentes.

Elérhetõségek: 1518 Budapest, Pf. 155.,
tel/fax: (1)-372-0194, http://www.
collegium.hu

Hatos Pál
Ph. D., Tihanyi Alapítvány tihanyia@elender.hu

TEHETSÉGPÁRTOLÓK BARÁTI
KÖRE –  A TEHETSÉGEK

SZOLGÁLATÁBAN

Ez év tavaszán egy, a tehetségek felkarolá-
sára korábban létrejött szervezet gödöllõi
ülésén nagy elhatározás született. Úgy gon-
doltuk, hogy értelmiségiek összefogásával
újraértelmezhetõ az a folyamat, amelyben
a felnövekvõ nemzedékek legtehetsége-
sebbjei olyan módon pártolhatók, hogy
földrajzi, szociális helyzetüktõl, kulturális
beágyazottságuktól függetlenül befuthas-
sák azt a pályát, megtalálhassák azt a hiva-
tást, amely tehetségük, szorgalmuk alapján
egyéni sikereket hozhat számukra. Ezzel
gazdagodhat a nemzet, amely már eddig
is számos nagyszerû elmét, kiváló mûvészt,
sportolót adott Magyarországnak és a világ-
nak.
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Másokért felelõsséget érzõ, jól tájékozott,
kiterjedt társadalmi kapcsolatrendszerben
élõ alkotó emberek összefogására, a
Tehetségpártolók Baráti Körének (TBK) a
megalapítására tettünk kezdeményezést,
pártpolitikai nézetektõl teljesen függetle-
nül, annak érdekében, hogy határon innen
és határon túl egyetlenegy kiemelkedõ te-
hetség se vesszen el a magyarság soraiból.

Elhatározásunkhoz olyan embereket
kerestünk meg – tudván, hogy szerencsére
sokkal többen vannak, mint ahányan a
látókörünkbe kerülhettek –, akik eddigi
tevékenységükkel is bizonyították hajlan-
dóságukat arra, hogy tudásuk, ismereteik
birtokában, lehetõségeiket felhasználva
készséggel segítenek kibontani azok tehet-
ségét, akiket ebben önhibájukon kívül
gátol a helyzetük. Nem pénzt, nem ösztön-
díjakat gyûjtünk, nem tanfolyamot szerve-
zünk, hanem egy újszerû filozófia mentén
mentori közösséget építünk, és az ehhez
való hozzáférhetõséget biztosítjuk minden
tehetséges fiatal számára. Mindettõl azt vár-
juk, azt reméljük, hogy a tehetség és a men-
tor kézfogását, elsõ találkozóját a jó taná-
csokon túl, tartalmas emberi kapcsolattá is
formálja majd az együttmûködés.

Felhívásunkra szinte kivétel nélkül
igenlõ, támogató válasz érkezett tanároktól,
államférfiaktól, kormányzati tisztségvise-
lõktõl, akadémikusoktól, rektoroktól, mû-
vészektõl, egyházi személyiségektõl, vál-
lalkozóktól, világbajnokoktól. A Tehetség-
pártolók Baráti Köre megalakult. Három-
száz alapítót regisztráltunk.

A gödöllõi alakuló ülés

A Szent István Egyetemi Napok keretében,
2002. augusztus 27-én tartottuk alakuló
ülésünket Gödöllõn. Ez jó alkalom volt
arra, hogy az alapelvekrõl, a megvalósítás
lehetõségeirõl szót váltsunk, közösen gon-
dolkodjunk elhatározásunk tartalmi és for-
mai elemeirõl.

A nyárvégi ülésen közel százötvenen
jelentek meg. Többek levélben írták le vé-
leményüket, javaslataikat. Az ülésen meg-
erõsítettük: arra szervezõdünk, hogy óva-
kodva a túlzott adminisztrációtól, annál
inkább építve a személyes, emberi kapcso-
latokra és a modern informatikai eszköz-
rendszerre, felfedezzük a tehetségeket,
megtaláljuk azokat, akiket érdemes segí-
teni. A kezdeményezésünk egy régi, egy-
szerû felismerésen alapul. Bárhogyan is
alakult az elmúlt évszázadokban az egyéb-
ként nagy hagyományú, nagy tapasztala-
tokkal szolgáló tehetséggondozás, a tehet-
ségekkel való foglalkozás, mi arra építünk,
hogy mindig is voltak tehetségek és mindig
is voltak õket megértõ, segítõ, felkaroló,
támogató mentorok. E hagyományokhoz
méltó elhivatottsággal, de a legkorszerûbb
informatikai eszközrendszer segítségével
akarjuk gondozni a tehetséget. Igazi érté-
kek mentén, személyes emberi kapcsolat
keretében.

Mint a baráti kör kezdeményezõje,
ezen ülésen bevezetõ elõadásomban el-
mondtam, hogy bizakodó vagyok, mert
életem során folyamatosan tehettem a
tehetséggondozásért, és nem találkoztam
olyan rendszerrel, amelynek a politikusai
ne lettek volna ebben a partnereim. Meg-
gyõzõdésem, hogy a fél évszázados tudo-
mányos diákköri munka sikere is e konti-
nuitásban rejlik. A tehetségpártolás hiá-
nyosságai nem csak az egyetemi-fõiskolai
felvételik környezetében észlelhetõk, ha-
nem az általános iskolákban, az egyete-
meken és a doktori iskolákban is. Ma már
egy-egy korosztály negyven százaléka
tanul tovább a felsõoktatásban, de vajon
ott tanul-e, ahol a leginkább ki tudja bon-
takoztatni a tehetségét? A hátrányok már a
közoktatásban éreztetik hatásukat. Önma-
gáért beszélõ tény az, hogy az elit egyetemi
szakokra felvettek kilencven százaléka a
középiskolák tíz százalékából kerül ki. Az
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egyenlõtlen esélyek sokféle hatás eredõi.
Összetevõi lehetnek a családi indíttatás, az
anyagi helyzet, a földrajzi, szociológiai, is-
kolai környezet mássága, és a pályamó-
dosítás nehézségei egyaránt. A kiemelkedõ
tehetségek kibontakoztatását a helyes isko-
laválasztás segítésével, a társadalmi, tanu-
lási mobilitás támogatásával, a legjobb tu-
dományos, szakmai és mûvészeti mûhe-
lyek felé irányítással igyekszünk szolgálni.
Ennek során feladatunk az igazi tehetség
mielõbbi felismerése, a mentori „kézfogás”,
a „pályára” segítési tanácsadás (megfelelõ
iskola, kollégium, mester, szakmai környe-
zet, ösztöndíjak elérésének támogatása,
szakmai, mûvészi szocializáció stb.), a tartós
gondoskodás és a nemzedékek közötti híd-
építés. Munkamódszerünk a személyes kap-
csolatokra épül, az élõszó, a találkozás, a
kommunikáció erejét használja fel.

Az augusztusi alakuló ülésen három
korreferátum hangzott el. Szórádi Sándor
vezérigazgató a tehetségek és a munka
világának kapcsolatrendszerérõl szólt.
Kifejtette: a nagy kérdés ma az, hogy a
tehetséggondozás erkölcsi kötelessége-e a
munkahelynek, vagy pedig a profitérdekre
kell azt bízni. Hozzátette: a munka világá-
ban a tehetség kibontakozása csak „mes-
ter” egyéniségek mellett és a tehetségeket
ápoló környezetben képzelhetõ el. Ezt
olyan összetett érdekrendszer is befolyá-
solja, amelyben önállóan jelennek meg és
hatnak a tulajdonosi, a menedzsment ré-
szérõl jelentkezõ egyéni valamint a társa-
dalmi-környezeti érdekek. A gazdasági
érdek ma már elõnyben részesíti a tehetsé-
geket a világban és hazánkban is. E felté-
telek mellett a Tehetségpártolók Baráti
Köre olyan foglalkoztatás- és oktatáspoli-
tika formáló erõvé válhat, amelyik hatást
gyakorol a képzési rendszerre, és azt is elõ-
segíti, hogy a munka világában se bélye-
gezzék meg azt, aki nem feltétlenül a mun-
kaadót gazdagító módon tehetséges.

A tehetséggondozás nem csak köteles-
ség, hivatás, hanem óriási felelõsség is, amit
nem mindig vállalunk magunkra – fogal-
mazott Taxner-Tóth Ernõ, Széchenyi-díjas
professzor. Nem teszünk jót a tehetséggon-
dozás kötelességének, ha nem mondjuk
meg a fiatalnak, hogy ezen a területen ed-
dig tartott a tehetséged, váltanod kell, mert
ezen az úton nem sok siker kecsegtet. Az
iskola gyakran semmiféle szerepet sem ját-
szik a mûvészeti tehetségek készségeinek
fejlesztésében. A természettudományos
pályákra való felkészítés azért hiányossága
az iskolarendszerünknek, mert sok-sok
részletre akarja megtanítani a diákot, de eb-
bõl nem jön létre átfogó tudásanyag, világ-
kép, valaminek az alapos, az alkotáshoz
hozzásegítõ ismerete.

Össze kell fogni az erõinket, egymás
kezébe kell adni a tehetségeket, fogalma-
zott Balogh Judit egyetemi docens, a Pro
Scientia Aranyérmesek Társaságának elnö-
ke, hangot adva annak a véleményének,
hogy a felsõoktatásban nincs érdekellentét
a tehetség és az iskola között. Ezért is sze-
rencsés a tehetséggondozók számára az,
ha egy adott korosztály egyre nagyobb ará-
nya juthat be az egyetemi, fõiskolai képzés-
be. Ma már, többek közt az Országos Tudo-
mányos Diákköri Tanács (OTDT) munkája
révén is eljutottunk oda, hogy a hallgatók
tudományos eredményei növelik az egye-
temek presztízsét.

A mûködés elsõ lépései

A Tehetségpártolók Baráti Köre megkezdte
– remélem, áldásosnak mondható – mûkö-
dését. Szervezete, mûködési formája most
van kialakulóban. A befogadó gesztor szer-
vezet az OTDT Titkársága és a Szent István
Egyetem. Folyamatban levõ feladataink:

• Az alakuló ülésünkön elhangzott ja-
vaslatok figyelembevételével létrehoz-
zuk a Tehetségpártolók Baráti Körének
honlapját. Ezen minden egyéb adat,
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információ mellett felrajzoljuk azt az
intellektuális térképet (a magyarlakta
külhoni vidékeket is beleértve), amely
a földrajzi helyzet és a szakmai elkötele-
zettség szempontjából több síkban mu-
tatja be a mentori hálózat szövetét. A
honlap azoknak készült, akik 10-25
éves korig – bárki által is felfedezetten –
elérhetnek minket, akik ezt a szövetet
alkotjuk, hogy tanácsainkkal, ötleteink-
kel segítsük feltárni a valódi kiemelke-
dõ tehetséget, és közremûködhessünk
megjobbított körülményei kialakításá-
ban. Ha kell, mestert, iskolát, kollégiu-
mot, mecénást ajánlunk, ha kell, taná-
csot adunk további tanulmányokhoz.
A Tehetségpártolók Baráti Körének
honlapja egyik legnagyobb támoga-
tónk, a Matáv honlapján kap helyet.
(Természetesen több honlapról is elér-
hetõvé tesszük, mint például az OTDT,
a Szent István Egyetem, és minden, te-
hetséggondozással foglalkozó szerve-
zet honlapjáról is, akik a velünk való
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás során
ezt vállalják, biztosítják.)

• Felkeresünk minden olyan intézményt,
civil szervezetet, tehetséggondozó tár-
saságot, alapítványt, központot, szövet-
séget, kollégiumot, különbözõ pályáza-
tok kuratóriumait, ahol a tehetséggon-
dozás egy vagy több szeletével foglal-
koznak (legyenek azok dolgozó fiatalok,
egyetemisták, középiskolások, roma
fiatalok, nevelõotthonokban élõ, hátrá-
nyos helyzetû fiatalok). Nagy örömünkre,
alapítóink között is köszönthettük ezen
intézmények, szervezetek meghatározó
egyéniségeit, a témakörben ismert ku-
tatókat, szakembereket, ami az intézmé-
nyekkel való szoros együttmûködést, a
kapcsolattartást kölcsönösen segíti majd.
Ugyanis fontosnak tarjuk megismerni
munkájukat, eddig elért eredményeiket,
építeni akarunk hagyományaikra, a

tehetséggondozás, tehetségpártolás
széleskörû szakirodalmára, a témakör
kutatási eredményeire, köztük a hazánk-
ban egyedüliként Debrecenben beindult
tehetségfejlesztési szakértõ pedagógus
szakképzés tematikájára, szakmai tö-
rekvéseire.

• Tervezzük a különbözõ oktatási intéz-
mények, települési önkormányzatok,
falu- és tanyagondnokok, a kistérségi
megbízottak megkeresését is. A kap-
csolatok felvételéhez az adatok gyûjté-
sével, összeállításával jól haladunk. Az
alapító tagok közül egy kis csoport
vállalkozott az adatok, valamint a fellel-
hetõ szakirodalom, a konferenciák do-
kumentumainak feldolgozására.

• Kilépünk a média nyilvánossága elé,
az alapítók személyét is feltárva.

• Olyan kommunikációs kapcsolattartási
módszert alakítunk ki, amely lehetõvé
teszi, ha bárki bárhol a saját munkája
során talál egy tehetséges fiatalt, akkor
módja legyen ezt a tényt velünk nagyon
egyszerû módon közölni. Az Országos
Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)
Titkárságán (Professzorok Háza 1146
Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.) mint
gesztor szervezeten keresztül segítünk
adatbázisunk alapján a fiatal tehetség-
nek kapcsolatot létesíteni az õt segíteni
tudó mentorral, vagy az alapító tagjaink
közül azzal a személlyel, aki majd köz-
remûködik a megfelelõ mentor megta-
lálásában.
Alapító tagjaink a tehetségek felkutatá-

sában és a mentori munkában is feladatot
vállalnak, de ismeretségi körükbõl õk is
ajánlhatnak további mentort, mentorokat,
ha abban az esetben a szakmai kompeten-
cia jobban biztosítható a tehetség számára.

A megvalósítandó rendszer keretében
bárki felkereshet minket. Ennek veszélyeit
természetesen tudjuk, de a mentor felké-
szültsége garanciát jelent, hogy felelõsség-
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teljesen ki tudja majd választani a tehetség-
pártolásra igazán érdemes fiatalt, fiatalokat.

A tehetségpártolás általunk elképzelt
rendszerében kulcsfontosságú lépés az elsõ
személyes találkozás. Ennek keretében vagy
a fiatal keresi fel mentorát, vagy a mentor
teszi meg ezt a lépést, ezt a gesztust. Úgy
gondoljuk, ennek a valós és egyben jelképes
kézfogásnak egy életre kiható eseménynek
kell lennie, amely arra hivatott, hogy feltárja,
miként lehet elõsegíteni az adott tehetség
kibontakoztatását, milyen tartalma és formája
alakuljon ki az együttmûködésnek.

A mentor szakmai tudása, a társadalom, a
tudomány, a mûvészet berkeiben szerzett
értékes és értékesíthetõ jártassága birtoká-
ban útbaigazítást, támogatást ad. Tanácsot
ad az iskola, a környezet, illetve az anyagi
helyzet megerõsítésére. Tapasztalataink
szerint ugyanis a fiataloknál a gyenge lánc-
szem döntõen az iskola, a környezet, illetve
az anyagi helyzet lehet.

A tehetség kiválasztásakor egyedileg
mérlegelünk és támogatást is testre, szituá-
cióra szabottan adunk.

Azt kérjük, hogy a mentor adjon jelzést
számunkra, amikor a találkozás, a kapcsolat
létrejött, így azt adatbázisunkban rögzíthetjük.
A kapcsolatot mentor és pártoltja egyedi
módon tartja a továbbiakban, ahogy szívük
és lehetõségük diktálja. Célunk, hogy ne
engedjék el egymás kezét, hogy e nagyon
egyszerû, mégis összetett folyamatban ne
veszítsük szem elõl a felfedezett tehetséget.

Állampolgári, jövendõ értelmiségi gene-
rációkat segítõ civil kezdeményezésünket
támogatólag felvállalta az oktatási kormány-
zat is, jelentõs, informatikai szponzori szere-
pet vállalt a Matáv, a Duna TV pedig nyilvá-
nosságának felajánlásával segíti a munkát.

A Tehetségpártolók Baráti Köre kezde-
ményezõiként, továbbra is folyamatosan

várjuk azok jelentkezését, akik megismer-
ve törekvéseinket, a munkában részt akar-
nak venni.

Már most köszönettel tartozom azoknak,
akik alapítóként részesei a nagy vállal-
kozásunknak. Abban a meggyõzõdésben
mondok köszönetet az eddigi önzetlen se-
gítségért, a céljaink elérésébe vetett bizalo-
mért, hogy Magyarország jövõjének leg-
fõbb letéteményese a tudás és a tehetség.
Remélem, az elhatározás és a kezdeti lépé-
sek mindannyiunkat s a késõbbi csatlako-
zókat is cselekvésre sarkallják, és munkánk
során sok tehetség talál majd útbaigazító,
támogató mesterre, sikerül a 10-25 éves
korosztályban felbukkanó magyar tehetsé-
geket pártoló mozgalmunkkal is pályára
segíteni személyes örömükre, boldogulá-
sukra és nemzetünk gazdagodására.

Levelezési cím: Országos Tudományos
Diákköri Tanács Titkársága,  Professzorok
Háza 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–
21. Telefon: (1)-352-6910. Fax: (1)-352-
6910. E-mail: titkar@otdt.huninet.hu ;
titkarsag@otdt.huninet.hu

IRODALOM
Baráti kör a tehetségek felkarolására „Isten kápolnáit”

õriznék. Világgazdaság. Felsõoktatás felsõfokon
melléklet. 34/35. szám. 2002. február 19.  4.

Tehetségpártolók Gödöllõn. Népszabadság. Pest-Vidék
melléklet. 2002. szeptember 20.

Mestert, iskolát, kollégiumot, mecénást ajánlanak.
Tehetségpártolók Baráti Köre alakult. Szent István
Egyetem, 2002. 10. 12-13.

Szendrõ Péter (2002): Tehetségpártolók Baráti Köre.
Magyar Felsõoktatás, 8. 8-9.

Szendrõ Péter – Koósné Török Erzsébet (2002).
Tudományos diákkörök. Fél évszázad a tehetség-
gondozás szolgálatában. Magyar Tudomány. 10.

1377-1383.
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