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1.	A	tehetség	fogalmának	meghatározása	
	
A	tehetség	fogalmának	pontos	és	áltálanos	meghatározása	lehetetlen	feladat.	
Mint	minden	emberre	vonatkozó	ítélet.	Egyik	végleten	a	szigorú,	már	bizonyított	
vagy	erősen	várható	teljesítményorientált	nézőpont	áll,	másik	oldalon	pedig	az	
olyan	meghatározások,	amelyek	annyira	tágan	értelmezik	a	konkrét	fogalmat,	
hogy	a	fogalmi	kiterjesztés	olyan	képtelen	kategóriát	is	fölvesz,	hogy	„egyéb	
tehetség“.		
	

Főbb	tehetség-területek(1)	
	
Ebből	világos,	hogy	a	„tehetség	az,	akit	annak	tartunk“	elve	mindig	a	minősítők	
oldaláról	szorítja	vagy	tágítja	a	meghatározás	kereteit.	Abban	persze	
mindenkinek	egyet	kell	érteni,	hogy	szociológiai	értelemben	a	tehetség	az	egy	
másság.	E	különleges	másság	megjelenése,	kezelése	–	végső	soron	ez	a	
tehetséggondozás.	Szerintem	a	társadalmi	hasznossági	elv	elég	támadható,	
hiszen	pl.	ma,	amikor	a	költészet	vagy	az	irodalom,	egyáltalán	a	nyelvi-irodalmi	
kultúra	társadalmi	presztizse	és	dominanciája,	és	ezzel	együtt	általános	
befolyása	a	társadalom	szellemi	folyamataira	rohamosan	csökken,	és	már	ott	
tartunk,	hogy	csodálkozva	gondolunk	a	rendszerváltozás	körüli	időkre,	amikor	a	
politikai	színtér	megtelt	a	politikai	kultúránkat	meghatározó	filozófusokkal,	
írokkal,	elég	csak	az	első	köztársasági	elnökre	gondolni.					
	
Eszerint	se	sokra	megyünk	azokkal	a	megengedő	meghatározásokkal,	amelyek	az	
emberi	tevékenyég	valamilyen	meg	sem	határozott	területére	definiálják	a	
tehetséget:	„valamelyik	emberi	tevékenységi	kör”	kifejezés	azokat	a	területeket	
jelenti,	amelyeken	a	tehetség	megjelenhet.	Marland,	Gardner	és	Piírtó	elméletei	
utalnak	arra,	hogy	milyen	területen	is	nyilvánulhat	meg	a	tehetség...	Marland	hat	
területet	említ:	az	általános	intellektuális	képesség,	a	specifikus	tanulási	(iskolai)	
kompetencia,	a	kreatív	gondolkodás,	a	vezetői	rátermettség,	a	művészi	
tulajdonságok,	és	a	pszichomotoros	képességek.(2)	
Egy	másik	megközelítésben	Gardner	hét	féle	intelligenciát	különít	el,	amelyek	a	
tehetség	megnyilvánulásához	hozzájárulhatnak.	Ezek:	a	nyelvi,	a	logikai-
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matematikai,	a	téri,	a	testi-kinesztetikus,	a	zenei,	a	társas	(interperszonális)	és	az	
intraperszonális	képességek.	A	társadalmi		meghatározottságtól	érdemesebb	
eljutni	a	hétköznapok	világába,	amely	egyáltalán	nem	nélkülözi	egyébként	a	
magasztos	célokat	és	eszmeiséget,	gondolok	pl.	Zsolnai	József	pedagógus	
meghatározására:	

„...a	jövő	pedagógusainak	nem	csupán	»jó	tanítóknak«,	»jó	tanároknak«	kell	
lenniük,	hanem	olyan	pedagógusoknak	is,	akik	a	pedagógiai	problémaosztályok	
megfogalmazására	és	megoldására	is	képesek,	értenek	az	alkotáshoz,	a	pedagógiai	
fejlesztéshez,	a	pedagógiai	kutatáshoz	–	függetlenül	attól,	hogy	ki	milyen	
iskolafokon	tanít,	s	hogy	ki	milyen	szakos...”	(3)		

Így	vethető	föl,	hogy	az	egyik	ilyen	problémaosztály	kétségtelenül	a	tehetséges	
tanulók	sorsa,	a	tehetség	kvantitatív	megközelítésének	módszertani	kidolgozása,	
és	helyi	valamint	általánosan	is	elfogadott	életszerű	munkatervek	elkészítése.		
	
Balogh	László	szerint	a	XX.	század	végére	elfogadott	teoretikus	megközelítés	
szerint	négyféle	összetevője	emelhető	ki	a	tehetségnek:	

- átlag	feletti	általános	képességek,	
- átlagot	meghaladó	speciális	képességek,	
- kreativitás,	
- feladat	iránti	elkötelezettség.	(4)	

Minden	elméletet	lehet	vitatni,	azonban	megközelítés	módja	sokat	elárul	a	
teoretikus	gondolatvilágából,	és	részben	magyarázza	is	azt.	Jelen	esetben	a	
tehetséggel	kapcsolatos	elméletek	az	iskola	felől	közelítik	meg	a	problémát,	a	
felismerés	és	a	tehetséggondozás	feladataira	fókuszálnak.	Így	a	négy	összetevő	
kiemelése	érthető,	és	az	is,	hogy	az	„általános	képesség“	alatt	az	anyanyelvi,	a	
gondolkodásbeli,	absztrakciós,	információfeldolgozási	stratégiák	kialakultságát,	
annak	előre	mutató	jellegét	értik,	a	speciális	képességek	alatt	pedig	már	szinte	
tantárgyakra	gondolnak,	mint	matematika,	rajz,	testnevelés,	ének-zene	stb.	
Érdekesebb	a	kreativitás	analizálása,	mert	ott	az	originalitás,	a	flexibilitás,	a	
fluencia	és	a	problémaérzékenység	teheti	azt	funkcionálissá.	A	feladat	iránti	
elkötelezettség	érzékeny	téma,	mert	egyik	felől	elvárjuk	ezt,	másfelől,	meg	a	
tanártól	várjuk	el,	hogy	keltse	föl	az	érdeklődést,	ugyanakkor	a	versenyszellem,	a	
kitartás,	a	lelki	stabilitás	is	az	iskolai	tehetségfelfogás	jellemzője,	de	nem	feltétlen	
találnánk	ezt	így	meg	a	kiemelkedő	művészi	vagy	akár	tudományos	
teljesítmények	mindegyike	mögött.	
	
Heimann	Ilona	a	tehetség	fogalmának	meghatározásánál	fontosnak	tartja	
megjeleníteni	a	család	szerepét	úgy	a	felismerésben,	mint	a	későbbi	fejlesztések	
során	(5).	Sőt,	genetikai	és	szocio-genetikai	szempontok	bevezetését	is	javasolja,	
amely	vizuálisan	szemlélteti	a	tehetségépítő	faktorok	egymásra	hatását,	eredetét,	
külön	kiemelve	a	család	és	a	pedagógus	szerepét.	A	biológiai	feltételeknél	Czeizel	
genetikai	felfogását	használja,	amely	mintegy	1/3	részt	tulajdonít	a	tehetség	
felépülésében	a	genetikai	téényezőknek.	Nehéz	lenne	ezzel	vitatkozni,	mintahogy	
bizonyítani	is	elég	lehetetlen	küldetés	lenne,	szempontnak	és	sejtésnek	azonban	
megállja	a	helyét,	bár	arra	is	találunk	példát,	hogy	mindenféle	előzmény	nélkül	is	
megjelenhet	egy-egy	tehetség	adott	családban.	
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A	gyermeki	tehetség	e	komplex	felépülését	bemutató	ábrának	fontos	szerepe	van	
abban,	hogy	a	felelősségvállalásunk	természete	és	tehetsége	szerint	osztályozzuk	
magunkat,	mint	szülő	is,	a	szerző	maga	is	a	tehetséggondozásban	kiemeli	a	
„tehetséges	szülő“	jellemzőit:		

- fejleszti	gyermeke	képességeit	(szellemi,	fizikai,	szociális)	
- bátorítja	gyermekét	az	önelfogadásban	
- biztosítja	az	ingergazdag,	támogató	környezetet	
- érzelmi	biztonságot	nyújt	
- indentifikációs	modellt	közvetít	
- érdeklődik	gyermeke	dolgai	iránt	
- együttműködik	
- biztosítja	a	fejlődés	különféle	feltételeit	
- menedzseli	gyermeke	tehetségének	megvalósulását.	

Ezek	nagyszerű	elvek,	de	a	történeti	megközelítés	máig	érvényes	tanulságokkal	
szolgál.	A	modern	társadalom	elemi	kötelessége	a	tehetségek	felkutatása	és	
kibontakoztatásuk,	az	érvényes	NAT	is	fontos	célok	közé	sorolja:	
„A	tanítási-tanulási	helyzetek,	a	tanulásszervezési	módok	és	értékelési	eljárások	
alkalmazkodjanak	az	egyes	területeken	tehetséges	tanulók	fejlesztési	igényeihez,	
általában	is	támogassák	a	tehetségek	felkutatását	és	tehetségük	
kibontakoztatását;...“	(Nemzeti	Alaptanterv	I.1.2.	Egységesség	és	differenciálás,	
mószertani	alapelvek) Most	azt	nem	kifejtve,	hogy	milyen	háttérrel	kell	egy	
nevelési-oktatási	igazgatásnak	felvérteznie	az	iskolákat,	hogy	az	alapfeladataikon	
túl	képesek	legyenek	kiemelt	figyelemmel	plusz	szolgáltatást	nyújtani	a	
tehetséges	diákoknak,	érdemes	áttekinteni,	hogy	hogyan	jutottunk	odáig,	hogy	
ma	már	evidencia	egyébként	ez	a	kötelezettség,	reprezentálja	bárki	is	a	
társadalmat.	A	magyar	pedagógiai	szakirodalomban	Harsányi	István	
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terminológiájában	jelenik	meg	először	a	tehetségek	védelme	és	mentése.		Nagy	
László	kiváló	pszichológus	1903-tól	már	komolyan	el	kezdett	foglalkozni	a	
tehetséggondozás	ügyével,	“gyermektanulmányozásai”	révén	derítette	föl	a	
különbségeket,	amelyek	mentén	különleges	intézmények	létrehozását	sürgette,	
amelyek	úgy	az	átlag	alatti,	mint	az	afeletti	tanulók	fejleszésével	foglalkoznak.	
Domokos	Lászlóné	Löllbach	Emma	által	alapított	Új	Iskola,	sok	tekintetben	
meghaladta	a	korát,	és	úgy	a	pedagógiai	módszerekben,	mint	az	autonóm	
fejlesztésben	kiemelkedett	a	kortársak	közül.	Révész	Géza	1917-ben,	a	Magyar	
Pedagógia	című	folyóiratban	publikálta	A	tehetség	időszerű	problémái	című	
tanulmányát,	amelyben	a	nemzet	boldogulásának	zálogaként	jelöli	ki	a	
tehetségek	kiválasztását,	kiművelését	és	a	helyes	pályáválasztásra	ösztönzését.	
Klebersberg	Kúnó	nagyszabású	közoktatási	reformjának	is	kulcseleme	volt	a	
tehetségek	figyelemmel	kísérése,	ő	maga	is,	miközban	sokat	bírálta	a	
megfeneklett	és	elnehezült	felsőoktatást,	személyesen	foglalkozott	kiemelkedő	
tehetségekkel,	furcsa	zárókép,	hogy	Szent-Györgyi	Albert,	aki	a	Nobel-díj	
elnyerése	után	elsőként	a	nagyformátumú	oktatáspolitikus	sírját	kereste	fel,	így	
fogalmazott:	“Van	egy	téveszme,	hogy	a	lángelmét	nem	lehet	elnyomni,	az	utat	tör	
magának.	Csodát	tör	utat!	Azt	úgy	el	lehet	nyomni	és	taposni,	mintha	ott	sem	lett	
volna.”	(6)		
	
	
Egy	teljesen	más	megközelítési	mód,	ha	a	tehetséget	a	gyermek	oldaláról	nézzük,	
és	nem	annyira	a	társadalmi	hasznosság	elvét	kérjük	rajta	számon.	Az	angolszász	
nevelésfilozófia	hatására	az	amerikai	szakirodalom	teljesen	más	dimenzióban	
vizsgálja	a	tehetséges	gyermeket,	azt	nézi,	milyen	lelkiállapot	és	tudatállapot	írja	
le	a	tehetséges	gyermek	személyiségét.		
William	James	és	John	Dewey	munkásságára	reflektálva,	a	pedagógiai	
instrumentalizmust	továbbgondolva	jutnak	el	az	ún.	flow-állapot	leírásáig,	amely	
a	lelki	komplexitással	együtt	jeleníti	meg	a	tehetséget	–	belülről,	a	motiváció	
hajtóerejével.		
„Flow-állapotot	akkor	él	át	az	ember,	amikor	valamilyen	tevékenységbe	annyira	
belefeledkezik,	hogy	nem	érzékeli	az	idő	múlását,	nem	érez	fáradtságot,	minden	
mással	megszűnik	a	kapcsolata,	csak	magával	a	tevékenységgel	van	
elfoglalva.“(7)	
Idézett	tanulmányában	Csíkszentmihályi	Mihály,	a	Chicagoi	Egyetem	
Pszichológiai	Karának	professzora	munkatársaival	egy	200	tehetséges	
tinédzserrel	végzett	tanulmányt	az	Oak	Park,	a	River	Forest	High	School	és	a	
Lyons	Township	High	School	iskoláiban,	ahol	a	tanulókon	kívül	a	szülőket	és	a	
tanárokat	is	bevonták	a	vizsgálatba.	
A	tehetség	meghatározásánál	olyan	feltételeket	vezetnek	be,	mint	amelyek	
egyrészt	a	lelki	hozzáállásra	vezethetők	vissza,	másrészt	azokra	a	komplex	
rendszerekre,	amelyek	nyilvánvaló	vagy	látens	módon	körbeveszik	a	tehetséges	
fiatalt.	
	
A	másik	kritikus	pont,	amivel	e	szemlélet	szembeszáll,	az	„IQ-bajnokság“.	
Horizontálisan	ugyan	nem	egyformán	értékeli	a	társadalom	a	tehetséget,	
időnként	bizonyos	tehetség-típusokat	háttérbe	szorít	mások	javára,	vertikálisan	
azonban	kialakult	5	terület,	amire	fókuszálunk,	amikor	a	tehetségről	beszélünk:	

- matematika	
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- természettudományok	
- zene	
- művészetek	
- sport.	

		„Bizonyos	területeken,	például	itt	az	első	kettőn,	az	IQ-teszttel	mérhető	értelmi	
szint	fontos	tényező.	Önmagában	az	értelmi	szint	azonban	nem	érdekel	minket.	
Mi	azzal	foglalkozunk,	hogy	mivel	és	miképpen	lehet	segíteni	a	képességek	
fejlesztését	és	a	tehetség	szocio-kulturális	kiteljesedését.“	(8)	
Érdekes	összehasonlítás	ezekben	a	vonatkozásokban	az	egyénileg	motivált	és	az	
elvárt	tevékenységek	összevetése	a	különböző	területeken:	
	

	(9)	
Még	egy	fontos	új	fogalmat	bevezet	a	chicagói	tudós	csoport,	a	modern	
tehetségkutatásban	és	a	személyiség	ezirányú	feltérképezésében,	ez	pedig	az	
autotelikus	személyiség.	Ez	személyiségvonások	egy	csoportja,	amely	képessé	
teszi	a	személyt,	hogy	tartósan	fenntartson	olyan	szellemi	állapotokat,	amelyek	
által	az	érdekes	és	a	szükséges	információk	egyensúlyával	vezet	tovább	a	
kognitív	képességek	fejlődéséhez.	(10)		
	
A	modern	pszichológia	személyiségképe	tulajdonságcsoportokban	gondolkodik,	
amelyek	bonylult	rendszerekben	működnek	együtt,	így	erősíthetik	egymást,	
illetve	a	személyiségváltozások	időszakában	egyes	tulajdonságok	kiemelkednek,	
míg	mások	háttérbe	szorulnak.	Ugyanígy	bizonyos	típusok	jól	jellemezhetők	
domináns	tulajdonságcsoportokkal.	A	tehetséges	és	átlagos	gyerekek	
különbségeinek	vizsgálatánál	ezek	a	struktúrák	rajzolják	ki	a	mindennapi	
életben	megjelenő	tevékenységek	látható	és	jellemző	hálózatát.		
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Csíkszentmihályiék	vizsgálatában	egy	érdékes	személyiséget	jellemző	
tulajdonság	listát	állítanak	föl,	ahol	a	tehetségesnek	és	átlagosnak	tartott	
gyermekeket	hasonlítanak	össze	egymással	a	megadott	tulajdonságok	szerint.	
	
	 Átlagos	(N	=	316)	 Tehetséges	(N	=	69)	
Kishitűség	 7,42	 4,99	
Teljesítmény	 9,09	 10,62	
Affiliáció	 9,62	 10,2	
Agresszió	 9,02	 10,01	
Autonómia	 7,36	 7,33	
Változási	készség	 9,06	 7,75	
Kognitív	struktúra	 8,89	 9,19	
Védekező	magatartás	 7,95	 8,75	
Dominancia	 8,15	 10,22	
Kitartás	 8,79	 10,1	
Exhibició	 7,95	 9,28	
Veszélyek	kerülése	 6,0	 7,54	
Impulzivitás	 7,7	 7,14	
Gondoskodási	készség	 8,98	 9,54	
Rendszeretet	 7,21	 7,07	
Játékszellem	 9,8	 10,03	
Érzékenység	 7,41	 8,41	
Társas	elismerés	igénye	 9,50	 10,55	
Segítség	igénye	 7,1	 6,83	
Érttelmi	képesség	 7,19	 7,88	
	
	
„Szembeszökő,	hogy	néhány	tulajdonságban	a	tehetséges	fiúk	és	lányok	egyaránt	
erősen	különböznek	az	átlagostól.	Épp	ezek	a	tulajdonságok	fontosak	ahhoz,	
hogy	egy	speciális	terület	követelményeinek	megfelelően	tudjon	teljesíteni	
valaki.	A	tehetségesek	értelmi	szintje	magas	(értelmi	képesség);	a	körülöttük	
levő	világ	információira	reagálnak	(érzékenység);	erős	késztetésük	van	az	
eredményességer	(teljesítmény);	kitartóan	igyekeznek	elérni	a	céljaikat	
(kitartás);	inkább	másokat	is	irányítanak,	minthogy	sodródnának	az	
eseményekkel	(dominancia);	a	teljesítményüket	másokkal	is	szertik	
megismertetni	(exhibició);	és	az	átlagos	gyerekeknél	kevésbé	kérdőjelezik	meg	a	
saját	értékeiket	(kishitűség).“	(11)	
	
Pont	ezek	a	tulajdonság	együttesek	azok,	amelyek	a	tehetség	kibontakozásához	
fontosak.	
	
		
	 	



Tanulmány	a	tehetségről	-	Dombi	Tibor	-	pedagógiatanár	levelező	(5	féléves)	-	ILK14J	 8	

2.	A	tehetség	megjelenésének	problémája	
	
Szinte	minden	gyakorló	pedagógus	találkozott	azzal	az	ambivalens	pedagógiai	
helyzettel,	hogy	kiugróan	tehetségesnek	tartott	gyerekek	szenvednek	az	iskolai	
szervezeti	keretek	között,	s	nem	egy	tehetséget	vesztettünk	el	amiatt,	hogy	az	
ilyen	tehetség	irányába	például	képtelen	a	rendszer	engedményeket	tenni,	
leginkább	csak	a	jóindulaton	múlik	sorsuk	kifutása.	Ezzel	a	jelenséggel	
foglalkozik	Mező	Ferenc,	amikor	rámutat	arra,	hogy	az	„alulteljesítő“	tehetséges	
tanulók	elvesznek	a	szokásos	tehetségképünkben:	
	

			
Alulteljesítő	tehetséges	tanulók	beágyazottsága(12)	

	
A	jelenség	vizsgálátára	és	precíz	leírására	intellektusbeli	és	teljesítésbeli	mutatók	
bevezetését	javasolja,	és	a	kompenzálásra	is	konkrét	javaslatokkal	áll	elő,	
ugyanakkor	a	gyakorlatban	kevéssé	valósul	ez	meg	sajnos.	
A	tehetség	nyomonkövetése	ahogy	itt	is,	egyre	fontosabbá	válik,	és	nem	
célravezető	az	egyes	intézmények	időegységekre	korlátozott	felelőssége.		
	
Végül	ki	kell	emelnünk	az	állami	fenntartó	által	kibocsátott	értelmezést,	
miszerint:	
Kiemelten	tehetséges	gyermek,	tanuló:	
Az	a	különleges	bánásmódot	igénylő	gyermek,	tanuló,	

- aki	átlag	feletti	általános	vagy	speciális	képességek	birtokában	
- magas	fokú	kreativitással	rendelkezik	
- és	felkelthető	benne	a	feladat	iránti	erős	motiváció,	elkötelezettség.	(13)	

Bizonyára	ebben	a	megfogalmazásban	is	domináns	tudományos	nézetek	kaptak	
helyet,	míg	mások	háttérbe	szorultak,	kiemelkedik	a	hozáállásból	a	normatív	
paradigma,	miszerint	az	általánoshoz	képest	kiugró	képesség	önmagában	nem	
elég	a	tehetség	kitüntető	jelző	„elnyeréséhez“.	A	problémamegoldás	és	az	akarat	
beemelése	a	fogalom	leírásába	szintén	kortünet,	és	kissé	az	az	érzésünk,	mintha	
a	tehetségek	nagyszámú	elkallódására	adott	magyarázkodásról	és	némi	
felelősségelhátításról	is	szó	lenne.		Most	akkor	a	társadalom	igényéihez	kell	
igazodnia	a	tehetségnek	vagy	a	társadalom	feladata	megtalálni	és	istápolni	a	
tehetséget?	Gyarmathy	Éva	felfogása	szerint	a	tehetséggondozás	feladata	abban	
rejlik,	hogy	a	kiemelkedő	teljesítményre	képes	egyéneket	oly	módon	segítse,	
hogy	képességeiknek	megfelelő	szintű	eredményeket	érjenek	el,	és	belső	
lehetőségeiket	kihasználva	alkotó	egyénekké	váljanak.	(14)	
	
Itt	is	föl	lehetne	vetni,	hogy	egyrészt	ki	határozza	meg	–	ráadásul	előre	ki	látja	–	
hogy	mi	számít	kiemelkedő	teljesítménynek,	egy	adott	pontból	hova	lehet	eljutni,	
másrészt	az	alkotó	egyén	megfogalmazás	is,	bár	a	kreativitásra	utal,	azért	elég	
tág	fogalom,	hogy	konkrét	esetekre	lehetne	alkalmazni.	
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Bár	blaszfémikus,	de	még	azt	a	kérdést	is	föl	lehetne	vetni,	hogy	mondjuk	egy	
erősen	presszionált,	sokféle	eszközzel	rendelkező	gazdagon	felszerelt	otthoni	
háttér	nyomására	előtűnő	képességbeli	előnyt	tekinthetünk-e	tehetségnek	–	és	
meddig	és	honnan?	Merthogy	mi	az	iskolában	csak	a	képességbeli	többletet	
látjuk.	És	meg	is	fordítható	a	probléma,	hogy	az	ilyen	típusú	tehetséggel	mit	kell	
kezdenie	a	társadalomnak,	a	közoktatásnak?		
Némi	támpontot	nyújt	ezügyben	Czeizel	három	tehetségfogalma:	

- a	potenciális	tehetség	(giftedness)	
- megvalósult	tehetség	(talent)	
- és	a	párját	ritkító	tehetség	(genius)	

A	tehetség	szerinte	gyermekkorban	még	csak	potenciális	lehetőség,	később	sok	
tudásszerzésre,	szakmai	tapasztalatokra	és	gyakorlásra	van	szükség	ahhoz,	hogy	
társadalmilag	elismerhető	teljesítmény	álljon	elő.	(15)		
Itt	viszont	társadalomkritikánk	berzenkedhet,	hogy	hát	melyik	társadalomról	
beszélünk?	Tökéletes	társadalom	nincs,	a	politikai	nyomás	mindenhol	eléri	a	
tudományos	és	kulturális	fejlődést,	és	bizony	az	a	helyzet	is	előállt	már	a	
történelemben,	amikor	a	szűkebb	vagy	tágabb	társadalmi	környezet	nemhogy	
elsimerte	a	teljesítményt,	hanem	egyenesen	elüldözte.	Nem	kellene	annyira	
messzire	menni,	de	elég	arra	utalni,	hogy	Bartók	Béla	mért	hagyta	itt	szeretett	
hazáját	–	kikezdték	felesége	származása	miatt,	pedig	akkor	már	megkapta	a	
Francia	Becsületrendet.	A	tehetségtelenség	és	intellektushiány	mindig	
acsarkodik	és	féltékeny	a	kiemelkedő	egyéniségekre,	mert	tudja,	hogy	autonóm	
és	nem	manipulálható.			
	
Mielőtt	a	konkrét	formális	tehetséggondozási	gyakorlatra	rátérnék,	hadd	
idézzem	a	Magyar	Tehetségsegítő	Szervezetek	Szövetsége	által	készített,	a	
tehetség	társadalmi	megítéléséről	szóló	felmérés	egy	vaskos	megállapítását:	
	
„A	megkérdezettek	többsége	szerint	siker	kizárólag	külföldön	érhető	el,	a	tehetség	
Magyarországon	nem	érték.	Egybehangzó	vélemény,	hogy	a	tehetség	
kibontakoztatásához	itthon	nincsenek	meg	sem	anyagi,	sem	szakmai	szempontból	
a	megfelelő	lehetőségek,	és	a	tehetségek	nagy	része	elkallódik.“	(16)	
	
Ez	rendkívül	nagy	dilemmája	a	mai	oktatás-szervezésnek	és	–politikának,	hogy	
mennyiben	tartja	kötelességének	azoknak	a	feltételeknek	a	megteremtését,	
amely	a	legtehetségesebb	fiataljainkat	a	külföldi	munkavállalás	helyett	arra	
ösztönözné,	hogy	érdemes	fölvenni	a	harcot	az	anyagi	hátrányokkal,	
nehézségekkel,	reménytelenségekkel,	mert	itthon	a	szakmai	grémiumok	bőkezű	
elismeréssel	támogatnák	a	felnövő	generációkat,	akik	megalapozzák	egy	
következő	paradigmaváltáskor	a	sikeres	gazdaságot	valamint	élményt	adnak	a	
tudományos	és	társadalmi	gondolkodás	szabadságából.	
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3.	A	tehetséggondozás	formái	
	
Czeizel	talentum	modellje	(14)	megpróbálja	grafikusan	értelmezni	a	tehetség	
elhelyezkedését	a	különböző	erőterekben:	
	

		
	
Tehetségről	akkor	beszél	a	szerző,	ha	ezek	a	tulajdonságok	együttesen	vannak	
meg	egy	szemyélyben,	a	külső	faktorok	a	külső	tényezők,	amelyek	vagy	segítik	
vagy	gátolják	a	tehetség	kibontakozását.			
	
Ma	a	közoktatásban	öt	szempont	jelenik	meg	a	tehetséges	tanulókkal	való	
foglalkozás	hátterében:	

- oktatási	törvény	adta	lehetőség	
- szülői	igény	
- pedagógus	szakmai	hivatástudata	
- harc	a	beiskolázandó	gyermekekért	
- presztízs	az	iskolában	tanuló	tehetségek	által.	

	
Az	EMMI	rendeletben	írja	elő	a	pedagógiai	szakszolgálati	intézmények	feladatait	
a	kiemelten	tehetséges	gyermekek,	gondozásáról.	Az	intézmény	feldata:	
	

a) korai	tehetségfelismerés,	tehetségazonosítás,	amelynek	során	a	tehetség	
életkori	megjelenését	figyelembe	kell	venni,	

b) a	tehetséges	gyermek	személyiségfejlődésének	támogatása,	szükség	
esetén	további	megsegítésre	irányítás,	

c) önismereti	csoport	szervezése	és	vezetése	a	tehetséges	gyermekek	
részére,	

d) tanácsadás,	támogatás	a	szülőknek,	



Tanulmány	a	tehetségről	-	Dombi	Tibor	-	pedagógiatanár	levelező	(5	féléves)	-	ILK14J	 11	

e) konzultáció	a	pedagógus	részére,	
f) közös	tehetség-tanácsadási	fórum	szervezése,	
g) speciális	tehetségprogramban	való	részvételre	javaslat	adása.	(17)	

	
A	tehetség	különböző	formáinak	felismerését	jellemzők	segítik	(18):	
	

szabályos	 takart	 problémás	 kreatív	
magas	tanulmányi	
szint,	siker,	
könnyed	és	gyors	
tanulás	

jó	teljesítés,	
könnyű	felfogás,	
visszahúzódó,	
képességei	
töredékét	
használja,	
alulteljesítő	

viselkedési	
problémák,	
agresszivitás,	
iskolaellenesség,	
álmodozás,	
kérdései,	
következtetései	
árulkodnak	a	
tehetségéről	

gyenge	
teszteredmények,	
szokatlan	
kérdésfelvetések,	
nonkonformizmus	

	
Továbbá	megnyilvánulásaiban	is	lehetnek	negatív	elemek:	
	
Pozitív	megnyilvánulások:	

- szeretné	megtudni,	hogyan	működnek	a	dolgok	
- kérdései	szokatlanok	
- élénk	a	képzelete	
- megtalálja	az	összefüggéseket,	ahol	más	nem	
- feladattudatos	
- kitartó	az	őt	érdeklő	problélmáknál	

Negatív	megnyilvánulások:	
- mindenbe	bele	akar	avatkozni	
- ostobaságokat	is	megkérdez	
- hazudozik,	álmodozik	
- szemtelenkedik	
- makacs,	öntörvényű	
- csak	a	saját	dolgai	érdeklik.	(19)	

	
Az	iskolai	tehetséggondozás	számos	problémával	néz	szembe.	Elsőleg	a	
tehetségek	megtalálása,	hiszen	a	pedagógusokra	nehezedő	egyre	nagyobb	
nyomás:	növekvő	óraszám,	növekvő	osztálylétszámok,	növekvő	adminisztrációs	
feladatok,	minősítési	procedúrákra	és	önálló	továbbképzési	területekre	való	
készülés,	mindeközben	a	tanítási	folyamat	az	elsődleges,	elég	nehéz	időt	találni	
arra,	hogy	az	egyébként	nem	nyilvánvaló,	hanem	például	a	takart	tehetségek	is	
megjelenjenek	és	kellő	támogatást	kapjanak.	A	szervezeti	keretek	bővítése	terén	
elsősorban	a	szakkörök,	fejlesztő	foglalkozások	játszhatnak	szerepet,	de	sajnos	a	
gyakorlatban	ez	is	elég	nehézkesen	kivitelezhető	hasonló	okokból.	Szerencsére	a	
megnövekedett	kommunikációs	lehetőségek	viszont	új	módjai	a	megfelelő	
szereplőkkel	(család,	szakember)	való	kapcsolatfelvételre	és	–tartásra,	akár	
szervezési,	akár	más	típusú	együttműködésről	van	szó.	
	
Varga	Erzsébet	a	közoktatás	keretein	belüli	tehetséggondozás	céljait	a	
következőképpen	folgalja	össze:		
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•	megismerni	a	tehetséget	a	különböző	társadalmi	rétegekben,		

•	megérteni	a	tehetséget	és	megjelenési	formáit,		

•	segíteni,	hogy	a	gyermek,	tanuló	saját	képességeit	felismerje,	fejleszthesse,		

•	kielégíteni	a	gyermek	szükségleteit	(megismerési,	elfogadottsági,	alkotási,	
biztonsági),		

•	ösztönözni	motivációját,	kíváncsiságát	és	kreativitását,		

•	erősíteni	a	személyiségét,		

•	felkészíteni,	hogy	testileg,	szellemileg	egészséges,	kreatív	felnőtt	váljék	belőle.	
(18)	

Jól	kiviláglik	ebből	a	célrendszerből	az	a	kérdés,	hogy	mennyiben	kell	egy	
pedagógusnak	ezeket	a	nevelési	feladatokat	csak	a	kiválasztottakra	
koncentrálni?	Mennyiben	térnek	el	a	nem	tehetséges	tanulók	egy	ilyen	
feldorolástól?	
	
Érdemes	átgondolni	a	legfontosabb	tehetségtípusok	jellemzőit:	
	
A	különféle	tehetség-típusok	különbözőképpen	és	korban	jelennek	meg,	és	
aszerint	különféle	fejlesztési	stratégiákat	igényelnek.	Talán	különleges	ebből	a	
szempontból	a	matematikai	tehetség.	A	gyerekek	igen	korán,	az	óvodáskor	
vége	felé	kezdik	érteni	a	számfogalmat.	A	tehetséges	gyerekek	már	az	
óvodáskorban	számolnak,	nagy	csodálatot	és	rajongást	váltva	ki	
környezetükben,	pedig	csak	egy	felgyorsult	folyamatról	van	szó.	Maga	számolás	
szükségessége,	a	számok,	mint	jelrendszer	úgy	a	beszédben,	mint	a	nyelvben	
folyamatosan	jelen	van.	Nem	csoda,	hogy	az	erre	fogékony	gyerekek	hamar	el	
kezdik	átlátni	ezt	a	struktúrát,	amelynek	mennyiségi	fogalmai,	műveletei	
átszövik	egész	életünket,	a	hasonlítgatás,	a	kiegészítés	vagy	a	többlet-hiány	
fogalmak	gyorsan	vezetnek	a	műveletekhez,	így	ezek	az	idegpálya-kapcsolatok	
hamar	kiépülnek	és	gyorsan	szerveződnek	az	arra	érzékeny	gondolkodású	
gyerekekben.	Az	egész	oktatást	áthálózó	kész	matematikai	tudásanyag	keveset	
vagy	alig	változik.	Így	a	tudáselemeken	egy	kirívó	tehetségű	gyermek	gyorsabban	
átszáguld,	általános	iskolás	létére	mondjuk	az	integrálszámítást	is	megérti.	A	
probléma	a	matematikai	tehetséggel	ott	van,	hogy	a	kimunkált	rendszerek	
mellett	nem	nagyon	van	mód	kreatív	alkotásra,	kitalálni,	amit	más	föladott,	nem	
egy	végletekig	érdekes	pálya.		
Ugyanakkor	az	kérdés,	hogy	a	halmaz-logika	vagy	a	mintafelismerés,	a	komplex	
struktúrák	átlátása	egy	az	egyben	megfeleltethető-e	a	matematikai	vagy	inkább	
az	algebrai	tehteségek	számára.	A	másik	fontosabb	kérdés	az	absztrakcióhoz	
való	viszony.	Az	egész	számrendszer	egy	kulturális	absztrakció,	amelynek	a	
könnyű	megértését	nagyban	segíti	a	jól	áttekinthető	struktúra.	Ugyanakkor	az	
élet	más	területein	megjelenő	absztrakt	vagyis	elvont	rendszerek,	mint	akár	a	
zene	vagy	a	művészet	nem	adnak	segítő	kezet	a	matematikailag	tehetségesebb	
gondolkodóknak.		
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Végeredményben	az	is	fölvethető,	hogy	minden	tehetség	matematikai	
mintázatokra	érzékeny.	Akár	az	arányokra,	akár	a	egymás	többszöröseire	
harmonizáló	frekvenciákra,	akár	a	nyelv	strukturalista	felfogására	gondolunk,	
ahol	külső	meghatározottságok	terve	alapján	épül	föl	az	egész.	Kicsit	erőltetett	az	
analógia,	de	ha	már	a	matematika	mintázatkutató	ágára	gondolok,	nem	is	
annyira	távoli	a	kapcsolat.		
Ugyanakkor	paradox	jelenség,	hogy	a	tanulók	nagy	része	egyfajta	furcsa	
ellenszenvet	érez	matematikával	szemben	az	általános	iskola	végére.	Ha	
tehetségről	beszélünk	a	matematika	vonatkozásában,	nagy	elismeréssel	kell	
szólnunk	a	tanári	tehetségről,	akik	nemcsak	tanítani,	de	megszerettetni	is	
képesek	ezt	a	tantárgyat	a	diákok	nemzedékeivel.	
	
Egy	másik	különleges	tehetség-terület	a	zenei	tehetségeké.	Én	
különválasztanám	alkotói	és	interpretátori	tehetségre,	mert	bár	egyik	irányba	
kétségtelenül	erős	az	összefüggés,	a	másikba	nem	feltétlen,	tehát	egy	zeneszerző	
nem	feltétlenül	a	legvirtuózabb	hangszeres	zenész	és	fordítva	még	gyakrabban	
fordul	elő,	hogy	különleges	tehetséggel	megáldott	hangszeres	zenészek	vagy	
énekesek	egyébként	semmit	se	alkotnak	zeneszerzés	terén.	Ma	a	zenei	tehetség		
elég	jól	be	van	csatornázva,	ha	a	családi	háttér	támogató,	a	zeneiskoák	rendszere	
bár	messze	a	régi	fényétől,	még	él,	és	rendre	felfedezi	az	ifjú	zenei	tehetségeket.	
A	családi	háttér	szerepe	itt	döntő,	mert	úgy	az	elismerésben,	mint	a	
jutalmazásban	a	család	serkentheti,	motválhatja	már	kisgyermek	kortól	a	
tehetségeket,	számtalan	példát	ismerünk	nagy	zeneszerzők	családi	indíttatására.	
Maga	a	zenei	tehetség	leírása	leginkább	a	hangszeres	zenénél	megragadható,	itt	
kiemelkedő	„motoros,	percepciós	és	kognitív	képességek	együttese	alkotja	a	
muzsikus	tehetséget“.	(20)	
	
Talán	érdemes	még	foglalkoznuk	néhány	gondolat	erejéig	a	sport-tehetséggel,	
mert	ma	igen	aktuális.	A	sport	értékelési	struktúrája	társadalmilag	elég	
kidolgozott,	tulajdonképpen	minden	sportág	területi	szerveződéssel	válogatja	ki	
a	legjobbjait,	normatív	rendszerben,	elfogadott	szabályok	alapján,	rendszeres	
időközönként.	Természetesen	a	fő	sportágakról	van	szó.	A	sport	tehetség	
felépítése	alapvetően	testi	adottság,	de	mellette	különös	jelentősége	van	más	
összetevőknek	is,	attól	függően,	hogy	milyen	sportról	van	szó.	Csapatsportoknál	
igen	fontos	a	helyzetfelismerés,	az	együttműködési	készség,	a	szociális	
érzékenység,	míg	az	egyéni	sportoknál	inkább	a	kitartáson,	a	stratégián	van	a	
hangsúly.	A	sport-tehetség	elismertsége	már	kora	gyerekkorban	is	nagyon	
hangsúlyos,	a	kivételezettséggel,	különlegességgel	szinoním,	és	a	társadalmi	
felfogásban	is	talán	mindegyik	tehetségnél	nagyobb	presztizsű.	Ugyanez	kevésbé	
mondható	el	a	zenei	vagy	méginkább	a	matematikai	tehetségről.		
	
Iskolánkban	végeztem	egy	gyors	kutatást	5.	osztályos	gyerekek	között	a	kedvenc	
tantárgyaikról,	és	nem	meglepő	módon	elég	hátul	szerepel	a	matematika	és	az	
ének,	miközben	a	testnevelés	előkelő	helyre	kerül.	
	
testnev.	 techn.	 info	 tört.	 angol	 rajz	 matek	 ének	 term.i.	 erkölcst.	
21	 14	 12	 5	 5	 4	 3	 0	 0	 0	
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Tisztán	látszik,	hogy	a	matematikai	tehetséggel	bíró	gyerekeken	kívül	nem	
tudják	a	tanárok	megszerettetni	ezt	a	fontos	tudományt.	
	
4.	Állami	kezdeményezés	a	tehetségek	fejlesztésére:	a	
Tehetségpontok	rendszere	
	
A	tehetséggondozás	sajátos	modellje	alakult	ki	az	utóbbi	időkben,	az	úgynevezett	
akkreditált	Tehetségpontok.	Ezek	Kárpát-medencei	rendszerét	a	tehetseg.hu	
online	felületen	keresztül	lehet	megismerni,	itt	lehet	regisztrálni	és	
akkreditációra	jelentkezni.	
	A	Tehetségpont	hálózat	egy	állami	támogatással	megvalósuló	program,	célja	a	
tehetséges	általános	iskolások,	középiskolások,	főiskolai	és	egyetemi	hallgatók	
felkutatása	és	felkarolása.	A	Tehetségpontok	tehetségfigyelő	és	támogató	
központok,	amelyek	iskolák	és	egyéb	gyermekek	oktatásával	foglalkozó	
intzémények	építenek	ki	maguknál.	A	sok	Tehetségpontból	egy	országos	hálózat	
épül	föl,	melyek	a	programtól	szakmai	és	anyagi	támogatást	kapnak,	és	
egymással	is	együttműködnek.	
	
„A	Tehetségpontok	alapfeladata	a	tehetségek	felfedezése,	azonosítása,	a	
tanácsadás,	a	pályaorientáció,	a	lehetőségek,	az	információk	személyre	szabott	
megmutatása	a	tehetséges	fiataloknak.	Fő	céljuk,	hogy	hatékony	segítséget	
adjanak	az	érdeklődő	fiataloknak	tehetségük	felismeréséhez	és	
kibontakoztatásához,	ennek	érdekében	juttassanak	el	hozzájuk	minél	teljesebb	
és	minél	személyesebb	információkat	a	különböző	tehetséggondozó	
lehetőségekről.	Figyelemmel	kísérik	az	intézményi,	helyi,	térségi	és	regionális	
tehetséggondozó	kezdeményezéseket	és	segítik	ezeket	abban,	hogy	minél	
intenzívebb	kapcsolatrendszert	tudjanak	kiépíteni	egymással,	a	tehetséges	
fiatalokkal,	a	tehetséges	fiatalok	környezetével,	a	tehetséggondozásban	jártas	
szakemberekkel,	és	a	tehetséggondozást	segítő	önkormányzati,	egyházi,	civil	
szervezetekkel,	vállalkozásokkal	és	magánszemélyekkel.	Helyi	integráló	
szerepük	mellett	pedig	maguk	is	részei	a	Magyar	Géniusz	Hálózatnak,	melyben	a	
csomópontok	szerepét	töltik	be	az	információk	áramlásában	és	
feldolgozásában.“(21)	
	
	
A	Tehetségpont	létrehozása	önkéntes,	önálló,	helyi	kezdeményezés,	lényeges,	
hogy	a	létrejövő	szervezet	integráljon	minél	több	helyi,	a	tehetséggondozásban	
megmozgatható	szakembert.	A	hálózat	folyamatossan	bővül,	az	új	szervezeteket	
a	régiek	segítik.	„A	hálózatépítés	célja,hogy	a	Kárpát-medence	minden	
magyarlakta	térségében,	a	leghátrányosabb	helyzetűekben	is	legyenek	olyan	
pontok,	amelyeken	az	induló	tehetségek	megvethetik	a	lábukat,	és	ahonnan	
kiindulva	utat	találhatnak	az	érvényesüléshez.“	(22)	
	
A	tehetségpontok	minőségét	akkreditáció	garantálja,	mely	a	felmérésben	és	
minősítésben	segít.	Itt	számba	veszik,	hogy	hol	tart	a	szervezet	a	
kapcsolatépítésben,	a	tehetségsegítő	feladatok	ellátásához	szükséges	feltételek	
megteremtésében.	Tehetségügyi	szakértők	keresik	ilyenkor	fel	a	
Tehetségpontokat	és	konzultációk	alapján	győződnek	meg	a	szakmai	elvárások	
érvényesüléséről.	
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2016-ban	kissé	változott	a	minősítés	és	a	követelmények.	Egyik,	hogy	már	nem	
tehetségterületeket,	hanem	programokat	viszgálnak,	a	másik,	hogy	akkreditált	
tehetségfejlesztő	továbbképzésen	résztvettek	számát	is	meghatározták.		
	
Tehetségpontok	a	Kárpát-medencében:	
	

	
Forrás:	http:	tehetseg.hu/tehetsegpontok/terkep	
	
	
	
	
5.	Összefoglalás	
	
A	tehetség	meghatározásánál	két	fő	szemlélettel	találkoztunk.	Az	egyik	a	
társadalom	oldaláról,	a	társadalmi	hasznosság	szemszögéből	tekint	a	tehetségre,	
eszerint	írja	le,	eszerint	kezeli,	eszerint	ró	feladatot	magára	a	társadalomra,	és	
már	itt	ellentmondások	sora	merül	föl,	mert	horizontálisan	az	aktuális	
értékhierarchia,	vertikálisan	a	változó	értékszemlélet	torzítja	a	támogatott	
tehetségek	körét.	
A	tehetségek	fajtáinál,	azok	megjelenésénél	elsősorban	az	intézményi	
felelősséget	emeli	ki	a	szakirodalom,	de	a	család	szerepét	is	egyre	inkább	
fontosnak	tartjuk.	
Az	ellenkező	előjelű,	a	személyes	oldalról	közelítő	tehetség-elmélet	inkább	
állapotot	ír	le	(flow-állapot),	mint	amely	különleges	egyensúlyba	hozza	a	tudatot	
ahhoz,	hogy	fáradtság	vagy	különösebb	erőfeszítés	nélkül	is	nagy	teljesítményre	
legyen	képes,	céltudatosan	törekedjen	kognitív	törekvéseinek	mozgosítására	és	
fenntartására.		
Magyarországon	új	tehetségtámogató	rendszer	épül,	a	Tehetségpontok	hálózata,	
amely	állami	támogatással	a	tehetséges	tanulók	kiemelésére,	különleges	
bánásmódukra	koncentrál.	
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