
Milyen forrásból ered a tehetség? Kreativitásból? Intelligenciából? 
Kiemelkedő képességekből? Osvát Ernő úgy fogalmazta meg a te-
hetséges embert, mint az a személy, aki többet tud, mint amennyit 
tanult. A tehetség receptjét már sokan és sokféleképpen próbálták 
meghatározni. Írásomban ezekből az elméletekből szemezgetek, 
és próbálom feltárni, hogy honnan fakadhat, hogyan bontakoztat-
ható ki, és milyen szerepünk lehet a folyamatban.
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Út a tehetség felismerésétől a kibontakozásáig
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TTehetséges vagyok, tehát vagyok
A tehetséget többnyire már fiatal korban felismerik. Ezeknek a gyermekeknek jobbak a verbális 
készségeik, kiemelkedő a logikájuk és egyszerűbben igazodnak ki a térben. Elvontabban gon-
dolkodnak, ugyanakkor könnyebben elválasztják egymástól a számukra fontos és haszontalan 
információkat. Az is árulkodó, hogy gyakran a korosztályuk szintjénél magasabb követelményű 
feladatok elvégzését részesítik előnyben.  

Ahhoz azonban, hogy egy tehetséges személy ki tudja bontakoztatni
a képességeit, megfelelő táptalajra van szüksége. 

Ennek alapja legtöbbször a családjuktól és az őket tanító pedagógusoktól származik. Ők azok 
ugyanis, akik fiatal korban a leginkább hatni tudnak rájuk, és akik fejlődésre tudják sarkallni 
őket. 
A tehetséges személy más, rendhagyó. Nem úgy viselkedik, mint ahogyan az megszokott len-
ne. Épp emiatt gyakori a kiközösítés, a kirekesztés veszélye. Amennyiben nem kapnak támoga-
tást, fennáll a veszélye, hogy elkallódnak, nem tudnak kibontakozni. 
Gyakori az is, hogy a tehetséget nehezen fedezik fel, mivel más területen alulteljesítenek.  
Thomas Edisont a tanárai képezhetetlennek tartották, mivel egész nap csak azt figyelte, hogy 
hogyan szövi a pók a hálóját a terem sarkában. Sir Winston Churchillt butácska gyerekként em-
legették, Charles Darwint pedig visszamaradottnak tartották, mivel egész nap csak a parkban 
bóklászott és nézelődött. Mi van akkor, ha senki sem veszi a fáradtságot, hogy felkarolja a te-
hetségüket? Nos, valószínűleg ma nem ismernénk a nevüket. 

Egy rész kreativitás, két rész motiváció 
Melyek tehát a tehetség alapkövei? Jó memória, kiemelkedő kommunikáció és az erede-
ti ötletek kifogyhatatlan tárháza jellemzi őket. Kreatívak, ugyanakkor rendkívül motiváltak is. 
Kitartóak abban, amit szeretnek. 
Magas az érzelmi érettségük és kellő kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. 
A tehetség azonban számos formában megmutatkozhat: lehet nyelvi, zenei, matematikai-lo-
gikai, téri, vizuális, mozgásos, interperszonális és szociális-interpeszonális. Az e kategóriákba 
tartozó személyeket Gardner humán intelligenciáknak nevezte. 
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„A kimagaslóan tehetséges ember sohasem kötelessésgzerűen teljesít, tevékenységét 
nem a siker és az elismerés motiválja: az ilyen embert egyszer megfogja valami, és 
többé nem tud szabadulni tőle.”

Gyarmathy Éva

Felmerül a kérdés ugyanakkor: hogyan hasonlíthatunk össze egy tehetséges úszót, egy hí-
res operaénekest és egy lenyűgöző alkotásokat létrehozó festőt? Abban egyetérthetünk, hogy 
mindannyian különleges adottságokkal rendelkeznek. Mégis, furcsán hat, hogy ennyi külön-
böző képességet egy szóval illetünk. 
Míg a színes magyar nyelvben többnyire csak a tehetséges szóval utalunk azokra az emberek-
re, akik valamilyen területen kiemelkedően teljesítenek, addig az angol nyelv tehetségvariációi 
képesek visszaadni azt, hogy mindez milyen szinten bontakozott ki az egyében. 

A giftedness egyfajta potenciális, kibontakozóban lévő tehetséget ta-
kar, míg a talented alatt egy már kialakult, mérhető teljesítményt ér-
tünk egy adott területen. A genius szó olyan embereket jelöl, akik ki-
emelkedően jobbak másoknál valamiben.

Ez utóbbi fogalmat először Francis Galton vezette be, aki úgy tartotta, hogy az nevezhető gé-
niusznak, aki számos ember véleménye alapján és hosszú időn keresztül képes arra, hogy 
sokkal jobb legyen egy területen a társainál és ezzel hatást gyakorol másokra. 
Megkülönböztetik ugyanakkor a savanokat is, akik egy bizonyos területen kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtanak, míg általános képességeik az átlag alatt marandnak 
Attól azonban, hogy valaki tehetséges valamiben, még nem lesz egyből sikeres. A tehetségdi-
agnosztika célja épp az, hogy az ígéretes adottságokkal rendelkező személyeket segítse ké-
pességeik kibontakoztatásában. E folyamat során válik a gifted személyből talented személy. 

Tehetség vs. szorgalom 

Gyakran vetődik fel a kérdés, hogy lehet-e valaki tehetséges azért, mert szorgalmas. Ha kitar-
tóan gyakorolok valamit, és ezért jó leszek benne, akkor tehetségem van hozzá? Ki a jobb ze-
nész: aki kitartóan játszik éveken keresztül, hogy tökéletesítse a művészetét, vagy akinek első 
próbálkozásra is úgy szólal meg a hangszer, ahogyan azt szeretné? Ha visszagondolunk Osvát 
Ernő szavaira, és azt tekintjük tehetséges embernek, aki többet tud, mint amennyit tanult, ak-
kor azt következtethetjük ki, hogy a tehetség alapja nem feltétlenül lehet a tanulás. Mégis, a 
legtöbb tehetségelmélet esetében a szorgalom egy rendkívül fontos elem. Hiszen hány és hány 



háttér

2018/47

háttér

olyan embert ismerünk, aki eltékozol-
ja a tehetségét lustaságból, s szeren-
csére még több olyat, aki kitartó munká-
val óriási mértékben tud fejlődni egy-egy 
területen. 
A Renzulli-modell a tehetség három ösz-
szetevőjét emeli ki: átlagon felüli képes-
ség, kreativitás és feladat iránti elkötele-
zettség. Véleménye szerint a tehetséges 
ember mindhárommal rendelkezik ezek 
közül. Tehetsége pedig abban mutat-
kozik meg, hogy nem a reprodukció-
ban, hanem a produkcióban fejezi ki 
önmagát. 

Átlagon felüli 
képesség

Feladat iránti 
elkötelezettség

Kreativitás

Renzulli, 1978
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Mönks kiegészítette Renzulli modelljét, szerinte ugyanis a tehetség kibontakozása nagymér-
tékben függ attól, hogy milyen a környezete, s képes-e megfelelő mértékben támogatni a te-
hetség formálódását. Ahhoz, hogy kialakuljon, szüksége van arra, hogy mind a kortársai és az 
iskolai környezete, mind a családja támogassa ebben. Azaz maga a tehetség belső adottsá-
gokból fakad, mégis külső tényezők játszanak elementáris szerepet a kifejlődésében. Mönks 
szerint a család, a pedagógusok és a társak katalizátorként működnek. Épp ez tekinthető az 
egyik legnagyobb kihívásnak a szülői hivatásban: úgy motiválni, támogatni a gyermeküket, 
hogy képes legyen a tehetségét kibontakoztatni.  

Kivételes 
képességek Motiváció

Kreativitás

Iskola Társak

Család

Mönks, 1992
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Czeizel szerint négy alapvető faktor van, melyek akkor határozzák meg a tehetséges egyént, 
ha mind együtt járnak. Ezek közé tartozik a kreativitás, a motivációs adottságok, a speciális 
mentális adottságok és az értelmi adottság. Nála is megjelennek a külső hatások, a család, 
iskola, kortárs csoportok és a társadalom képében. Kiemeli azt is, hogy ezek a külső hatá-
sok nem csak támogathatják, de gátolhatják is a kibontakozófélben lévő tehetség létrejöt-
tét. Czeizel 2x4 faktoros tálentum modellje azért különleges, mert azt igazolja, hogy a tehet-
ség többnyire örökletes, mégis erősen befolyásolják a környezeti tényezők. Megjelenik nála 
ugyanakkor a sors faktor is, amely a véletlenszerűséget jelöli az interakció során. Ide tartozik 
például az, hogy milyen történelmi korba születik valaki, hogy éri-e valamilyen trauma vagy 
milyen a családja szocioökonómiai státusza. 

Általános ér-
telmesség 
adottság

Kreativitás 
adottság

Motivációs 
adottság

Specifikus mentá-
lis adottságok

Iskola

Társadalom

Család

Czeizel, 1997

Kortárs csoportok

+ SORS FAKTOR
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A modellekből egyértelműen kitűnik tehát, hogy ahhoz, hogy a tehetség ki tudjon bontakozni, 
rendkívül sok gyakorlásra van szükség. Ebben jelentős szerepe van a belső motivációnak és a 
külső ráhatásnak egyaránt. Az interperszonális és a szociális hatások egyaránt katalizálják a 
tehetség kivirágzását. 
A tehetség páratlan. Különböznek a megnyilvánulási formái, specifikusak a területei, egyé-
nenként eltérő a kialakulásának története. Nehezen szoríthatjuk tehát keretek közé, s még ne-
hezebb tökéletes modellt alkotni a meghatározásához. Egy biztos: a környezetnek rendkívül 
fontos szerepe van abban, hogy az a bizonyos tehetség ne kallódjon el. Nekünk oktatóknak, co-
achoknak, pszichológusoknak és szülőknek az a feladatunk, hogy észrevegyük és segítsük a 
gifted személyeket abban, hogy talenteddé váljanak. Táptalaj, eső és levegő nélkül ugyanis a 
legszebb virág is elhervadna.
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