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TEHETSÉG ÉS ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG 

Kivonat 

Az emberi személyiség titkai végtelenek. A személyiség fizikai, idegrendszeri és lelki 
jellemzık erısségek és gyengeségek, józanság és érzelmek, jóság és rosszaság dinamikus 
együttese. Egy személy számtalan személyiségjegy végtelen kombinációi közül egy.  

Amikor azt mondjuk, hogy értelmi fogyatékos tehetségek, akkor két fontos személyiségalkotó 
elemet emelünk ki, amibıl az egyik, mai értékrendünk szerint „gyengeség”, a másik talán 
„erısség”, a kettı együtt szokatlan egyedit eredményez.  

Ezt a különleges kombinációt körüljárva újrafogalmazódik a tehetség definíciója, 
mindenkiben meglévı természeti kincsként értelmezıdik. Ennek a kincsnek a kiaknázása 
különösen fontossá válhat az értelmi fogyatékos gyermek és felnıtt érdekében. A pedagógus 
szemszögébıl ez egy alap, amire a fejlesztés, az oktatás építhetı. Az értelmi sérült ember 
szempontjából egy eszköz, mely a tanuláson keresztül, az önkifejezéshez, önmegvalósításhoz 
és az alkotáshoz vezet. A tágabb környezet, a „közönség” számára pedig teljesítményt, 
gondolatébresztı élményt, egy különleges látásmód tolmácsolását, ezzel a látótér 
kiszélesítését, a sokféleség megtapasztalását jelenti. 

Ezeken a stációkon vezet végig ez az írás, a Down Alapítvány tehetséggondozó munkájának 
és az értelmi fogyatékos tehetségek és alkotásaik bemutatásán keresztül. Megjelennek azok a 
tapasztalatok és azok a gondolatok, melyek a fogyatékos tehetségeket a tehetségek közé, a 
fogyatékos mővészeket a mővészek közé sorolják, kitágítva a fogalmak eddigi használatát és 
értelmezését egy a sokszínőséget elfogadó, befogadó és szeretı egységesítı szemlélet 
részeként. 

Tehetség és értelmi fogyatékosság: egymást kizáró vagy egymást erısítı jellemzık? 

A tehetség fogalom elsı definícióját Renzulli (1978) amerikai pszichológus alkotta meg: 
szerinte a „tehetség az értelmi képesség, a kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség 
egybeesése. A tehetség megnyilvánulása azt jelenti, hogy a szerencsés konstelláció 
teljesítményre vezet.” 

Nem mondom, hogy nem értek egyet ezzel a definícióval, de szívesen finomítanám, illetve 
adnék olyan interpretációt az értelmi képességek és a kreativitás kifejezéseknek, hogy azzal a 
definíciót kiterjeszthessük az értelmi fogyatékos tehetségekre is. 

Ebben a kontextusban a kreativitást nem találékonyságként, amolyan mérnöki újító 
képességként definiálnám, hanem sokkal inkább eredetiségként, eredeti, egyéni, mégis érthetı 
és követhetı látásmódként. A kreativitás ilyeténképpen történı értelmezésével, sokkal 
találóbban jellemezhetı a mővészi attitőd és elérhetı, hogy az értelmi fogyatékos tehetségeket 
más mővészekkel azonos módon ítélhessünk meg.  

Közismert a kreativitásról, hogy akkor virágzik, ha hiány van eszközben, lehetıségben, ha 
nincs egy mások által biztosított, könnyen elérhetı (bár nyilván középszerő, átlagos) 
ellátottság bizonyos javakból és lehetıségekbıl. Hány felfedezés, újítás köszönhetı annak, 
hogy kényszerbıl a megszokottól eltérı eszközhöz kell nyúlnia, más utat kellett járnia egy 
tehetséges embernek? Egy túlélı hajótöröttnek. Egy váratlan veszélyt elhárító mérnöknek. 
Egy rosszul felszerelt kórház orvosának. Egy háziasszonynak, aki pénz- vagy idıhiány miatt, 
abból kerekít csodálatos és újszerő étket családjának, amit otthon lel. Ilyesmi játszódik le az 
értelmi sérülteknél is. A hiányosságokból kovácsolnak tıkét. Azt a keveset, egyoldalút, 



rejtekébıl vékony fonálon csordogálót alkalmazva, ami van, ami kiaknázható. Ez pedig ab 
ovo eredeti, eltér az átlagostól. 

Elsı ránézésre nehezebb dió Renzulli fent idézett definíciójában az értelmi képesség 
fogalmának finomítása, tágabb értelmezése. A szakemberek, gyógypedagógusok, 
pszichológusok már jó ideje tudják, hogy az „értelmi képesség” részképességek halmaza, 
melynek például IQ-val történı jellemzése kényszerő szimplifikálás. Nem nagyon mérhetı 
komplex képességrıl van szó, és ha kreáltak is az értelmi képességek, az intelligencia 
mérésére valamit, amit IQ-nak nevezünk, annak nem sok köze van a komplex 
személyiséghez, ami veleszületett képességek, tanult elemek, egyéni személyiségjellemzık, 
vonások, veleszületett természet, hormonmőködés, egyedi körülmények, és ki tudja még mi 
minden megismételhetetlen egyvelege. 

Az ellenkezı oldalról támadva is megszemlélhetjük az értelem és a tehetség összefüggését: 
sokan hatalmas IQ-val sem jutnak kiemelkedı teljesítményre, fıként nem mővészi 
teljesítményre. Nem a legokosabb a legtehetségesebb. Tehát olyan összetett képességrıl van 
szó, mely az adott kombinációban teszi képessé a tehetséges személyt, hogy a dolgok 
tömegében megtalálják a lényeget, hogy összeálljon a tudatosult vagy „csak” megérzett 
lényeg, amit eszköztáruk segítségével olyan módon tudnak közvetíteni, hogy az a befogadó 
személyt megérintse, érzelmileg és értelmileg hasson rá. 

Mi a titka az értelmi fogyatékos emberek megkapó mővészetének, egyéni 
látásmódjának? 

Ha mővészi alkotásban és mővészi élményben gondolkodunk, akkor a fentiekhez 
hozzátehetjük, hogy az igazi élményt mindig a továbbgondolás jelenti, így világos hogy a 
mővésznek nem a választ, a megoldást kell megadnia, hanem a megfelelı kérdést kell 
feltennie. És nagyon igaz az, hogy néha a legegyszerőbb kérdések feltevése a legmegrázóbb: 
azoké a kérdéseké, amiket csak gyerekek vagy értelmi fogyatékosok tesznek fel. 

Az értelmi fogyatékosok más módszerekkel ismerik meg a lényeget, gyökerüknél ragadják 
meg és teszik fel a létkérdéseket és egyéni módon közvetítik környezetük, a „közönség felé”, 
érzékek, érzelmek felhasználásával és kényszerő korlátok közbeiktatásával. 

Az mindenesetre meglepı, hogy a korlátok, az úgynevezett értelmi képességek korlátai 
mennyire a lényeglátás irányába tolják az értelmileg sérült emberek megismerési, érzékelési 
és gondolkodási funkcióit. Akiben van életerı, éni akarás, az megtanul azokkal a 
képességekkel, azzal a kevés értelmi képességgel élni, mőködni, kapcsolatokat teremteni, 
tanulni és alkotni. Ki tudják egészíteni olyasmivel, ami a nem értelmi fogyatékosoknak nincs, 
vagy csak alig van, mert elnyomták a praktikus képességek, az okoskodások, az IQ. Az 
értelmi fogyatékos emberek integrálják az érzelmeket, a hangsúlyokat, a színeket és szagokat, 
érzékelik egy személy, egy tárgy, egy esemény körüli erıvonalakat, a jó és rossz 
energiamezıket. Erre alapul a megismerés, a tanulás, ebbıl áll össze a teljesítmény. Sok 
mindenrıl többet tudnak az értelmi fogyatékosok, mint bármelyikünk és aki nyitott az 
rengeteget tanulhat tılük.  

Rendzulli harmadik feltétele, a feladat iránti elkötelezettség, mely nem más, mint szorgalom 
és kitartás. Az értelmi fogyatékosok körében gyakoribb az elkötelezettség, a szorgalom, a 
kitartás és a türelem is, mint az átlagpopulációban. Ennek több oka is van: nincs hova rohanni, 
sietni, ık valóban kívül állnak a fısodor rohanó világán. Egy másik ok gyakran bizonyos fokú 
fiziológiai lassúság, monotonitás és monotóniatőrés, mely idıt enged az észlelésre, a 
megfontolásra, az érlelésre. A harmadik faktor a nevelés és az oktatás: a gyógypedagógusok 
türelmesek, alaposabbak, mint az átlagtanár, az oktatás lényegre törı, részletes, életszagú, 
használható tudást plántál az értelmi fogyatékos gyerekbe, lassan, ismétlésekkel. A 



gyógypedagógus elvár, de türelmes. Hozzá van szokva az eredmény elhúzódó 
jelentkezéséhez, tehát a tanuló ritkán frusztrált, inkább az ellenkezıje: sikerélményként éli 
meg a fejlıdést. Ezt az attitődöt az értelmi fogyatékos gyermeket nevelı szülık egy része is 
magáévá teszi. Ettıl az értelmi fogyatékos gyerek kitartó lesz, türelmes és szorgalmas. 

Mindez meglátszik a tehetségek alkotásaiban, az egyszerőségükben is meglepı formákban, az 
ösztönösen kiegyensúlyozott kompozícióban – pedig nem tanultak aranymetszésrıl –, 
személyiségük nem vagy csak alig manipulált tükrében a sematikus ismeretének hiányában 
megszületı egyéni megoldásokban. 

Renzulli definíciójából kiindulva az értelmi fogyatékosok tehetségét az alábbiakkal 
jellemezhetjük: 

• Értelmi képesség – amely amúgyis relatív és mérhetetlen – az értelmi sérültek 
esetében olyan különleges alternatív képességeket jelent, amellyel az agy egyes 
funkcióinak hiányát pótolják, helyettesítik, sok esetben az alkotás szempontjából a 
hagyományosnál hatékonyabb módon. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy általában 
sem az a tehetségesebb, akinek jobbak az értelmi képességei, világos, hogy alternatív 
értelmi képességekkel ugyanolyan vagy jobb eséllyel indul egy tehetséges ember. 

• Kreativitás – mint eredetiség ab ovo jellemzı az értelmi fogyatékosokra: egyéni 
látásmód, egyéni (kényszerőségbıl leegyszerősödött, vagy nem szokványos) 
kifejezésmód jellemzi legtöbbjüket. 

• Feladat iránti elkötelezettség, szorgalom, kitartás – minden teljesítmény 
fundamentuma, melyben az értelmi fogyatékosok bıvelkednek.  

• Teljesítmény – hogy lesz-e a tehetségbıl teljesítmény, az az értelmi fogyatékosok 
esetében (a fısodor esetében is) nem elsısorban rajtuk múlik, hanem a segítı/nevelı 
hozzáállásán és a menedzsmenten. A mai világban nincs olyan átütı tehetség, aki 
egymaga képes kifejlıdni, teljesíteni, felelni saját teljesítményéért és annak 
nyilvánosságáért. Itt talán a teljesítmény újraértelmezésére is szükség lenne. Nem 
egyértelmően a piaci és pénzben kifejezhetı teljesítményre gondolok. Az értelmi 
fogyatékosok esetében fokozottan a segítı, a nevelı felelıssége, hogy kap-e eszközt a 
tehetség, a menedzser felelıssége pedig, hogy kap-e lehetıséget és nyilvánosságot a 
teljesítmény. 

A tehetséggondozás elsı feladata: idıben megtalálni azokat az embereket, akik kiemelkedıek 
valamilyen képességet illetıen. Ezt követi a megszokott értelemben vett tehetséggondozás, 
amikor is a tehetséges emberekkel külön elkezdenek foglalkozni annak érdekében, hogy a 
kiemelkedı képességeikben rejlı lehetıségek ne vesszenek el. 

A tehetséggondozás univerzális pedagógiai feladat, amely minden gyermekre, serdülıre és 
fiatalra irányul, illetve kéne, hogy irányuljon. A cél a tehetség megtalálása és fejlesztése. Ez a 
pedagógia nem csak a teljesítményre figyel (vagy elsısorban nem arra figyel), hanem a 
feltételezett képességekre és személyiségvonásokra, vagyis a teljesítmény elızményeire.  

A tehetség nem ritka "természeti kincs", mindenkiben van tehetség. 

Értelmi fogyatékos mővészek 

A következı kérdés, hogy hogyan lesz a tehetségbıl mővészet, és hogy lesz-e a tehetségbıl 
mővészet, mővésszé válik-e a tehetséges értelmi fogyatékos ember? 

Az értelmi fogyatékos tehetségeknek egyedi látásmódjuk, a szimbólumok sajátos alkalmazása 
és különleges kontextusba helyezése révén jó esélyük van mővészi alkotások létrehozására, 



olyanokéra, melyek egyediségét a közönség is észleli. Sok szempontból a modern 
mővészethez lehet hasonlítani, azzal a különbséggel, hogy ıszintesége, leplezetlensége miatt 
az értelmi fogyatékosok mővészete jobban érthetı, könnyebben megtalálható benne a jelentés. 

Az értelmi fogyatékosok kapcsolata a közeggel, ismeretei az emberrıl, az érzésekrıl az 
értelem korlátozottsága miatt sokszínőbb, érzelmeken és metakommunikáción alapuló 
alternatív eszköztáruk vonzza az érzelmeket, morális és esztétikai érzelmeket ébreszt a 
közönségben. 

Ha beírjuk a Google keresıbe, hogy “talented Down-syndrome persons”, azaz tehetséges 
Down-szindrómás emberek, akkor 833 000 találatot kapunk. Nem véletlenül. Végtelen a 
Down-szidrómás tehetségek sora. És persze nem csak a Down-szindrómásoké…. 

1. sz. melléklet: színház, színészek 

Baltazár Színház: Picasso címő darab: Bege Nóra fotója  

Cili és Balázs esküvıi képe 

Tehetséggondozás a Down Alapítványban 

Megalakulásunkkor jelzıként tettük a nevünk elé: „Az értelmi fogyatékosok fejlesztését 
szolgáló Down Alapítvány”. A Down Alapítvány egyik legelsıként megfogalmazott célja: 
azzal is segíteni, támogatni az értelmi fogyatékos embert, hogy képességét, tehetségét 
megtalálni, továbbfejleszteni, eszközt adni a kezébe, mellyel örömteli és hasznos 
foglalatosságot őzhet, mely önkifejezését és önértékelését megalapozza és melybıl 
alkalmasint megélhet. Ez a célkitőzés arra a felismerésre alapozódott, hogy mindenkiben meg 
lehet, meg kell találni a lehetıséget, azt az adottságot, képességet, tehetséget mely elıfutára a 
személyiség fejlıdésének és amely csóvaként maga után húzza az egész embert, szőkebb és 
tágabb környezetét és segíti teljes életét és integrációját. 

Mi a Down Alapítvány célja a tehetséggondozással? 

1. A személy fejlıdésének, önkifejezésének, önmegvalósításának támogatása, egy áttörési 
pont, egy rövidzárként mőködı szők mezsgye megtalálása, amely húzó áramlatot jelent a 
lassú fejlıdés tengerén.  

A személy szempontjából a tehetségbıl adódó teljesítmény 

• önbizalmat ad,  

• a személy önértékelése nı,  

• sikerélményt nyújt, 

• alkotó életet tesz lehetıvé, 

• kitölti a szabadidıt,  

• társaságot jelent, 

• megélhetést is biztosíthat. 

2. A gondozásba vett tehetségek teljesítményének bemutatása, elismertetése a világgal. A 
sérült személy és a közösség, a társadalom interakcióján alapul: 

• a teljesítményen, a produktumon keresztül kapcsolat alakul ki a fogyatékos ember és 
nem fogyatékos társai között,  

• a teljesítmény elismerése az értelmi sérült ember elismerését is jelenti, 



• a hátrányos helyzető embernek egyenrangú helyet biztosít a társadalomban. 

3. Figyelemfelkeltés: Az Alapítvány figyelemfelkeltı akciói egy sor célt tartanak szem elıtt: 

• Felhívni a figyelmet a tehetségek teljesítményén keresztül a sérült emberekre, 
problémáikra, a segítség szükségességére.  

• Bemutatni a lehetséges megoldásokat, amelyek léteznek és amelyeket a Down 
Alapítvány demonstrációs célú projektekben meg is valósít: hatékony oktatási 
módszerek, pályaorientáció, szakképzés, kézmőves szakmák tanítása és gyakorlása, 
kézmőves mőhelyek mőködtetése, bemutatók, kiállítások, mővészklubok, értelmi 
fogyatékos festık, grafikusok képzése, zenészek, énekesek taníttatása, NemAdomFel 
együttes, kisebb-nagyobb egyéb zenekarok, együttesek, amatır színház, fellépések 
biztosítása az aluljárótól a Szigeten keresztül az Operáig. 

• Felhívni a figyelmet magára a Down Alapítványra, annak szemléletére és 
tevékenyégének eredményére. 

2. sz. melléklet: zene 

Nemadomfel együttes fellépése a Szigeten 1–2 

3. számú melléklet: sport, Paralimpia  

Sport, a kezdetek 

Pálos Péter: asztaliteniszezı világbajnokunk 

Az eszköz megtalálása, megtanítása 

A tehetség átüt az értelmen, a tehetséghez szükséges intelligencia és bölcsesség sajátja az 
értelmi fogyatékos embernek is, tehát ott bujkál mindenkiben. 

De megnyilvánul-e?  

Sokszor spontán is megnyilvánul, a gyermek vagy felnıtt személyiségétıl függıen. 
Ugyanakkor rendkívül nagy szerepe van az oktatásnak, nevelésnek, az önkifejezéshez 
szükséges eszköz kézbe adásának. 

Az önkifejezés, a tehetség termékének létrehozásához szükséges legmegfelelıbb eszköz 
megtalálása és használatának megtanítása a tehetséggondozó feladata. A gyakorlott 
tehetséggondozó hamar észreveszi a személyiségbıl vagy az alkatból adódó lehetıségeket, de 
a szisztematikus figyelés és felmérés objektívabbá teszi ezt a munkát is.  

A fogyatékos gyermek vagy fiatal akkor képes megtalálni a neki való eszközt, ha hozzáférést 
biztosítunk az eszközök széles választékához. Hozzáférést az eszköz létezésének 
megtapasztalásához passzív (zenehallgatás, színek, képek élvezete, a mozgás öröme, késıbb 
színház, hangverseny, múzeum, könyvek, stb.) és aktív módon (hangszerek kipróbálása, 
részvétel táncban, mozgásban, sportban, kézmőves és képzımővészeti alkotásban, stb.) 
biztosíthatunk. 

Az orientáló szakaszban minél több eszközt és lehetıséget kell felsorakoztatni, megmutatni, 
kipróbáltatni a sérült gyermekkel. Szőkítés után lehet kiválasztani egy vagy több eszközt, 
melynek kezelését, alkalmazását megtanítja a pedagógus, hogy utána alkotási folyamatban is 
használni tudja a személy. Az idıigény itt nem számíthat: aki gyors eredményt akar, ne 
tanítson értelmi fogyatékosokat. 

Az eszköz használatát az értelmi fogyatékosok számára is emészthetı módon, apró lépésekre 
lebontva kell tanítani. Pl. ULWILA, rajzolás, sportok. 



4. számú melléklet: tánc 

A tánc, mint önkifejezési eszköz mindenkinek rendelkezésére áll 

5. számú melléklet: „A zene mindenkié” 

A zene mindennapos tevékenység az alapítvány életében 

E feladatokat csak magas színvonalon képzett szakemberek végezhetik sikerrel, akik mind a 
pedagógiai, mind a kézmőves, mővészeti- vagy sportág szakmai fogásait ismerik, és 
türelemmel vezetik végig az értelmi fogyatékos embert a tanulás útján.  

A tanulást, a fogások fejlesztését, a gyakorlást nem szabad abbahagyni, mert az értelmi 
fogyatékos emberre fokozottabban jellemzı a felejtés, a leromlás mint a nem fogyatékosokra. 

Az értelmi fogyatékos tehetségek 

A Down Alapítványban körültekintve az embernek az az érzése, hogy a fogyatékosok körében 
több a tehetség, több a mővészlélek. Ez elgondolkodtató. Két okot tudtam azonosítani:  

A Down Alapítványban folyik tehetséggondozás, míg a nem fogyatékos gyermekek körében, 
elvétve. A gyógypedagógus eleve a tehetségre, azokra a részképességekre igyekszik építeni, 
amelyek definitíve megvannak. Egy felmérésbıl kiderül, hogy Down-szindrómás gyerekek 
testvérei szeretnének testvérük gyógypedagógiai iskolájába járni, „ahol annyi érdekes dolgot 
lehet csinálni és mindenki olyan kedves”.  

6. számú melléklet: tehetséggondozás 

A korai fejlesztés a kulcs 

Az alkotás nem csak tehetséget, de elmélyülést, nyugalmat és idıt igényel. Ezzel kétségkívül 
jobban el vannak látva az értelmi sérültek.  

7. sz. melléklet: munka, alkotás közben 

A kézmőves mőhelyben 

Az értelmi sérültek alap-sajátosságai nagyon közel állnak a mővészi kifejezıeszközökhöz és a 
mővészi gondolkodás lényegéhez: 

• a bonyolult dolgok leegyszerősítése,  

• a lényeg megtalálása a káoszban,  

• az elvonatkoztatás és a lényegre törés egyéni formái, 

• a meglepı, nem szokványos interpretációk, 

• a tanult korlátok hiánya, 

• természetesség, ıszinteség, 

• az érzelmek dominanciája, stb. 

 

Az sem véletlen, hogy milyen mővészeti ágakban jeleskednek az értelmi sérültek: 

• Zene, zenélés, zeneszerzés. 

• Tánc, egyéni és társas táncok, spontán koreográfiák, testbeszéd tánccal. 

• Színészkedés, színjátszás. 



• Sport: a mozgás, a mérhetı teljesítmény nagy vonzerı a sérültek szempontjából és 
felülmúlhatatlan pedagógiai eszköz a nevelı kezében. 

• Ha írás, akkor versírás: az érzelmek és bölcsességek fogyatékos emberek egyszerő 
szavaiba öntve a japán haiku verseket idézik. 

• Festészet, rajz: színek és formák egyéni alkalmazása, absztrakt és nonfiguratív. Egy-
egy téma végtelen számú megrajzolása, újrafogalmazása, monotonitásnak tőnı 
ismétlése új értelmet nyer. 

• Kézmővesség: a fogások elsajátítása után egyedi megoldásokat, kreativitást igénylı és 
hasznos termékeket eredményezı tevékenység. A használhatóság sokak számára 
fontos kritérium. Munka gyanánt is végezhetı. Az egyedi kézmőves termékek az 
igényesebb vevık számára nagyobb értéket képviselnek, mint a tömegtermékek.  

A sport tökéletes eszköz az alkatilag alkalmas, tehetséges értelmi fogyatékosok számára:  
• A sport az értelmi fogyatékos ember életében nem csupán a megfelelı fizikai 

állapot eléréséhez és fenntartásához szükséges eszköz, de ezen kívül, 
• a fejlesztés és oktatás hatékony eszköze, 
• a szabadidıt kitöltı tartalmas tevékenység, 
• munka és foglalkoztatás hiányában gyakran az egyetlen értelmes tevékenység. 
• Csökkenti a stresszt, a frusztrációt, 
• Kellemes, örömet okozó idıtöltés. 
• A sportban evidens az elvárás, a javuló teljesítmény követelése, ezért 
• a sportolás megtanítja az értelmileg sérült fiatalokat teljesíteni, megismerni a 

kitartás jutalmát, a teljesítmény örömét. 
• A sportolás és a versenyek megnyitják a baráti társaság és a kapcsolatok 

kialakításának lehetıségét a klubokban és az egyesületekben. 
• Csökkenti a magányosságot, illetve az attól való félelmet 
• A sportolás és a versenyzés a sikerélmény megszerzésének lehetıségét jelenti olyan 

emberek számára, akiknél igen korlátozott a sikerforrás és a sikerélmény. 
• A sport a helyes önértékelés és az önbecsülés fontos eszköze, 
• Biztonságérzetet ad 
• Javítja az életminıséget 
• Az értelmileg sérültek magas szintő versenyein nyújtott teljesítmények és azok 

állami elismerése hozzájárulhatnak az elıítéletek megszüntetéséhez, melyek 
jelenleg nagymértékben korlátozzák az értelmileg sérültek életterét és elfogadását. 

• A fogyatékosság helyett a képességek hangsúlyozása katalizálja a normalizációt, az 
integrációt, az elfogadást. 

• A sport az elfogadás minden szintjén hat: az egyéni, a családi, a szőkebb és 
szélesebb környezeti szinttıl egészen a társadalmi szintig. 

Összefoglalás 

A tehetség fogalmán, megtalálásán, gondozásán keresztül közelítve az értelmi fogyatékos 
emberek fejlıdését, oktatását, sorsát, önálló, teljes életét és a Down Alapítvány tevékenységét 
színesebb, érdekesebb, sokrétőbb képet festhetünk errıl a mások által alig ismert világról. 

Ahogy újraolvasom saját írásomat szembetőnı, hogy az itt leírtak kivétel nélkül igazak 
lehetnek bármelyikünkre, nem értelmi fogyatékosok gyerekeinkre, tanítványainkra, 
családtagjainkra, saját magunkra, a társadalom legszélesebb körére.  



Tehát a lényeget tekintve a tehetség nem különbözik a fogyatékos és nem fogyatékos 
emberekben, a tehetséget, mint lehetıséget illetıen és nincs különbség a szakemberek 
felelısségét illetıen sem. A tehetség fontos és komoly dolog, nem magánügy, az egyéni és 
közösségi fejlıdés fundamentuma. Ismerjük meg, ırködjünk felette, használjuk az emberiség 
üdvére. 

Különösen fontos ez azoknál, akik hátrányos helyzetben vannak. A tehetség kapaszkodó 
lehet, az utolsó vagy egyetlen cérnaszál. Nemcsak fejlıdésük, de kommunikációjuk, az 
általuk ki nem mondható és meg nem hallgatott tudás kifejezésének lehetısége, ami az 
emberiség egészének kincse.  

Olyan képek, olyan színek, olyan szavak születnek, olyan tudás válik közkinccsé, ami talán 
örökre is elveszne, ha a tehetségbányászok nem segítenék felszínre a fogyatékos emberek 
mélyén rejtızı kincseket és bölcsességet. 

 

Janzsó Cecília 

Homály 

 
Vastag homályban élek, 

Homály fedi a messzeséget. 
 

A hegyeket is beborítja, 
A világot eltakarja. 

 
Tapogatom a sötétet, 

A láthatatlan érzése bennem van. 
 

A csillagok élesen fénylenek, 
ha az égre nézek, messzelátó vagyok. 
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1. sz. melléklet képek, rajzok, színészek 
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2. sz. melléklet: Nemadomfel Együttes 

Révész Sanyi (Piramis) és Zakál Zoli (Nemadomfel) 

Október 23.-i ünnepség az Operában: próba a 100 tagú primás zenekarral és fellépés: egyedül 
a zongoránál 

Nemadomfel a szigeten 1–2 

3. számú melléklet: sport 

Sport kezdetek: 1–3 

Erıemelık edzése 

Pálos Péter: asztaliteniszezı világbajnokunk 

A legendás világ- és paralimpiai bajnok úszócsapat:  

Világbajnok nıi váltó:  

4. számú melléklet: tánc 

Tánc (1–6) 

5. számú melléklet:  

A zene mindenkié: 1–7 

6. számú melléklet: korai fejlesztés 

Korai1–6 

7. sz. melléklet: kézmővesség, alkotás közben és a termékek 

Kézmővesek és kézmőves termékek  
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