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Inántsy-Pap Judit

I.
TE HET SÉG ÉS SZE MÉ LYI SÉG FEJ LESZ TÉS





1. A FEJ LŐ DÉS PROB LÉ MÁ JA ÉS KRI TI KUS 
KÉR DÉ SEI

Az em be ri fej lő dés és a fej lő dés lé lek tan tu do má nya

A mai tu do má nyos fel fo gás sze rint a fej lő dést olyan élet fo lya mat nak kell fel fog -
ni, amely az em be ri kul tú ra egye di kö ze gé ben köl csön ha tás ba lé pő bio ló giai,
tár sa dal mi és pszi cho ló giai té nye zők össze fo nó dá sá ból emel ke dik ki (Cole–
Cole 2006).

A fej lő dés fo lya ma ta alatt idő ben vég be me nő vál to zá so kat szok tunk ér te ni,
tár gya lá sa kor leg több ször kro no ló giai sor ren det kö ve tünk.

A fej lő dés lé lek tan tu do má nya tu laj don kép pen a fej lő dést vizs gál ja, és ar ra
ke re si a vá laszt egy sze rűen szól va, hogy az em be ri mű kö dé sek kü lön bö ző as pek -
tu sai ho gyan ala kul nak ki, mi ként és miért vál toz nak az egyed fej lő dés so rán. 

A fej lő dés lé lek tan ku ta tói glo bá li san gon dol kod va a fej lő dés hatótényezőiről
és prob lé mái ról kü lön bö ző kiin du ló pon tok ból szem lé lik az egyes fej lő dé si sa ját -
sá go kat. David R. Shaffer pél dául a kö vet ke ző prob le ma ti kák át gon do lá sát ja va -
sol ja:

• A gye re kek alap ve tően a ter mé sze tük től fog va jók vagy rosszak?
• A bio ló giai vagy kör nye ze ti té nye zők az el sőd le ges be fo lyá so lók a fej lő dés -

ben?
• A gyer mek mi lyen mér té kű ak ti vi tás sal van fel ru ház va a fej lő dés so rán?

In kább mint passzív be fo ga dót kép zel het jük el, vagy ak tí van be fo lyá sol ja a
sa ját fej lő dé si út ját?

• Mennyi re fo lya ma tos a fej lő dés?
• Mi lyen mér ték ben uni ver zá lis a fej lő dés? 
(Shaffer 2010.) 

A fej lő dés nek kü lön bö ző glo bá li sab ban vizs gált te rü le tei van nak, ame lyek
egy más sal köl csön ha tás ban ala kul nak és vál toz nak. Ezek köz é a te rü le tek közé
tar to zik a tes ti fej lő dés, a mo to ros kész sé gek fej lő dé se, a kog ni tív fej lő dés és nem
utol só sor ban a sze mé lyi ség és a tár sas kész sé gek fej lő dé se. Kog ni tív fej lő dé sen a
gon dol ko dás, a fi gye lem, az em lé ke zet és a nyel vi kész sé gek kiala ku lá sát szok tuk
ér te ni. A sze mé lyi ség és a tár sas kész sé gek fej lő dé se kap csán pe dig a ku ta tók le-
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gin kább az én fo ga lom ala ku lá sá val és az in ter per szo ná lis kap cso la tok szer ve ző -
dé sé vel fog lal koz nak. 

Ko ráb ban a fej lő dés lé lek tant ku ta tók szá má ra legin kább a gyer me ki fej lő dés
volt ér de kes. A fel nőtt kor ral és az időskorral mint ön ál ló élet sza kasszal gya kor -
la ti lag na gyon ke ve set fog lal koz tak, an nak el le né re, hogy igen hosszú időt ölel
fel az em ber éle té ből. Az élet hosszig tar tó fej lő dés el mé le te ké sőbb ke rült a ku ta -
tá sok ho ri zont já ba. 

A fej lő dés lé lek tan alap ve tő kér dé sei

Min den fej lő dés sel kap cso la tos el mé let nek szük sé ges va la mi fé le vá laszt ad nia
bi zo nyos alap ve tő kér dé sek re:

• Ho gyan kap cso lód nak össze a bio ló giai és a kör nye ze ti té nye zők?
• Ho gyan kép zel he tő el a fej lő dés di na mi ká ja? 
• Mik az egyé ni kü lönb sé gek for rá sai?

Mindezt leegy sze rű sít ve há rom alap ve tő vagy köz pon ti kér dé se van a fej lő -
dés lé lek tan nak.

1. A fej lő dés for rá sai.
2. A fej lő dés fo lya ma tos sá ga.
3. Az egyé ni kü lönb sé gek.

A kö vet ke zők ben ezek rész le te sebb ki fej té sé re vál lal ko zom. 

A fej lő dés for rá sai 

Az élő lé nyek fej lő dé sé nek két alap ve tő for rá sa van. Az egyik a ge ne ti kai meg ha -
tá ro zott ság, a má sik pe dig a fel nö ve ke dés ben köz re mű kö dő alap ve tő kör nye ze ti
té nye zők. Szá za do kon ke resz tül folyt a vi ta az el sőd le ges sé get il le tően. Va jon a
kör nye ze ti té nye zők, ami alatt ko ráb ban iga zá ból a „ne ve lést” ér tet ték, vagy az
örök lött „ter mé sze tünk” az, ami a fej lő dés nek a fon to sabb té nye ző je?

A kör nye ze ti té nye zők alap ve tő meg ha tá ro zó mi vol tát hir det te pél dául a 17.
szá zad ban élt an gol fi lo zó fus, John Loc ke, aki azt a né ző pon tot val lot ta, hogy
min den tu dás az ér zék szer vein ken ke resz tül jut el hoz zánk. Esze rint nincs ve le -
szü le tett tu dá sunk, min den böl cses sé gün ket a sa ját ta pasz ta la taink ból me rít jük.
Ér zék le te sen il luszt rál va, az ép pen meg szü le tett cse cse mő lel két egy üres lap hoz
ha son lí tot ta. A tabula rasa elv ként el ter jedt gon do lat rend szer nek nagy ha tá sa
lett, és sok kö ve tő re ta lált a ké sőb biek ben. Szá mos tár sa da lom tu do má nyi is ko la
még a legutób bi éve kig is azo no sult ez zel a né zet rend szer rel. A kör nye ze ti té nye -
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zők alap ve tő hang sú lyát hir de tő má sik na gyon el ter jedt klasszi kus el kép ze lés a
behaviorizmus volt. A 20. szá zad ban kiala ku ló el mé let sze rint az em be ri ter mé -
szet nagy mér ték ben irá nyít ha tó és be fo lyá sol ha tó. A né zet sze rint a fej lő dés leg-
 főbb me cha niz mu sa a ta nu lás. Így a ta nu lás el vei nek mi nél mé lyebb megis me -
ré se ré vén ke rül he tünk a leg kö ze lebb az em be ri ter mé szet megis me ré sé hez.
A behavioristák hit tek a ne ve lés min den ha tó sá gá ban; hí res kép vi se lőik J. B.
Watson és B. F. Skinner. 

Watson kö vet ke ző ki je len té sét gya kor ta idé zik: 
„Ha ad tok ne kem egy tu cat egész sé ges, ép gyer me ket, s olyan kör nye zet ben

ne vel he tem fel őket, ami lyen ben én aka rom, bármelyikőjükből – füg get le nül
elő dei te het sé gé től, haj la mai tól, ké pes sé gei től, fog lal ko zá sá tól s fa já tól – ga ran -
tál tan olyan szak em bert ne ve lek, ami lyet aka rok: or vost, ügy vé det, mű vészt, ke-
 res ke dőt, fő nö köt vagy akár kol dust, tol vajt is.” (Watson 1930, p. 104). 

A ge ne ti kai meg ha tá ro zott ság és az örök lő dés gon do la tá nak meg ha tá ro zó
irányt adott Charles Dar win evo lú ció el mé le te. Az evo lú ciós lán co lat ba il lesz ke -
dő em ber ké pét egy re szé le sebb kör ben el fo gad ták. Mo dern és nép sze rű teó ria a
Fo dor ne vé vel fém jel zett nativista el kép ze lés, amely a fej lő dés fő moz ga tó já nak a
bio ló giai érést tart ja, és úgy vé li, hogy a cse cse mő egy gaz dag ve le szü le tett tu dás -
sal jön a vi lág ra. A kör nye zet nek csak egy úgy ne ve zett „kiol dó” sze re pet tu laj do -
nít, ami so rán ge ne ti kai örök sé günk meg nyil vá nul. 

Ma nap ság már kon szen zus ként gon dol kod ha tunk ar ról, hogy a bio ló giai
örök ség és a kör nye ze ti té nye zők fo lya ma tos köl csön ha tás ban ve zér lik az egyé ni
fej lő dést. De kü lön bö ző tu laj don sá gok, vi sel ke dé sek kibontakozódása ese té ben
is fon tos le het an nak meg ha tá ro zá sa, hogy mi lyen az örök lés és a kör nye zet hoz-
 zá já ru lá sa az adott jel leg kiala ku lá sá hoz. Tud juk pél dául, hogy hiá ba mű kö dik
az agy fej lő dé se egy bio ló giai me net rend sze rint, az ingergazdag, il let ve az in ger -
sze gény kör nye zet ha tá sa pont az el ső né hány év ben te kint he tő a leg je len tő sebb -
nek. A szü le tés utá ni moz gás fej lő dés és be széd fej lő dés ala ku lá sa na gyon szép és
ér de kes pél dá ját nyújt ja a ge ne ti kai lag meg ha tá ro zott érés és a kör nye ze ti té nye -
zők köl csön ha tá sá nak. Köz is mert, hogy azok ban a kul tú rák ban, ahol ju tal maz -
zák, bá to rít ják és gya ko rol ják a kü lön bö ző moz gás fej lő dé si ele me ket, pl. já rást,
ott ha ma rabb kiala kul az adott kész ség. Azt is hoz zá kell ten ni, hogy konk rét
moz gá si elem gya ko rol ta tá sa után a ha tás csak az adott moz gá si elem vo nat ko -
zá sá ban mu tat ha tó ki, az egész moz gás fej lő dés re glo bá li san nem ál ta lá no sít ha tó.
A be széd fej lő dés ese té ben akár egyév nyi kü lönb ség is ta pasz tal ha tó az el ső sza-
 vak kiej té sé nek ide jé ben, at tól füg gően, hogy az adott kul tú ra mennyi re ju tal -
maz za és erő sí ti meg a ver bá lis köz lé se ket. (Át te kin té sül: Atkinson–Hilgard
2005.) 

Mi vel az em be re ket nem le het sze lek tí ven „te nyész te ni”, mint bi zo nyos ál lat -
fa jo kat, így a ge ne ti kai meg ha tá ro zott ság és a kör nye ze ti be fo lyás kér dé sé nek
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tisz tá zá sá hoz a ku ta tók elő sze re tet tel hasz nál nak csa lád vizs gá la to kat, me lyek
ese té ben a ro kon ság fo ka szo kott len ni az össze ha son lí tás egyik lé nye ges ele me.
Azon ban a csa lá di vizs gá ló dá sok nál min dig szá mol ni kell az zal a ténnyel, hogy a
csa lád ta gok nak nem csak a ge ne ti kai ál lo má nyuk ban van át fe dés, de a kör nye zet
is, ami ben fel nő nek, pél dául test vé rek ese té ben nagy ban ha son ló. Így el kép zel -
he tő, hogy egy kis gye rek, aki ugyanolyan nyu godt ter mé sze tű, mint édes ap ja,
nem csak azért nyu godt, mert „jó” csa lád ban nőtt fel, ha nem azért is, mert ilyen
gé ne ket örö költ ap já tól. Vagy idekap csol ha tó az a je len ség is, mi sze rint ag resszív
apák nak sok szor a fiú gyer me ke is ag resszív lesz, és itt sem le het pon to san tud ni,
hogy a gé nek vagy a kör nye zet fe le lős in kább a ha son ló ka rak ter kiala ku lá sáért.
Tud juk, hogy az egy pe té jű ik rek, mi vel egyet len pe te sejt ből fej lőd nek ki, ge ne ti -
kai lag tö ké le te sen azo no sak, a két pe té jű ik rek pe dig nem ha son lí ta nak ge ne ti kai
ér te lem ben job ban egy más ra, mint a kü lön bö ző idő pont ban szü le tett test vé rek.
Ezt a le he tő sé get ak náz zák ki a ku ta tók, ami kor szisz te ma ti ku san össze ha son lít -
ják a kü lön bö ző sze mé lyi sé get leíró jel lem ző ket az egy- és két pe té jű ik rek nél.
Egy hí res vizs gá lat ban (Min ne so ta-vizs gá lat) szü le tés kor kü lön vá lasz tott és kü -
lön ne velt iker pá ro kat ha son lí tot tak össze fel nőtt ko ruk ban (lásd rész le te sen:
Atkinson–Hilgard 2005).

Az örök be  fo ga dott gye re keket is (sa já tos hely ze tük miatt) gyak ran be von ják
az örök lés–kör nye zet vi ta tisz tá zá sá ba. A vizs gá la ti lo gi ka egy sze rű: ha a kör nye -
ze ti ha tá sok a dön tőek, ak kor a ne ve lő szü lők tu laj don sá gait, ha pe dig a gé nek
szá mí ta nak job ban, ak kor a bio ló giai szü lők ké pes sé geit fog ják in kább mu tat ni.
Bereckei Ta más e té má ban ké szült össze fog la lá sá ban ol vas hat juk, hogy a csa lád -
ta gok kö zöt ti ha son ló sá go kért in kább fe le lő sek a kö zös gé nek, mint a kö zös csa-
 lá di kör nye zet. Az egy csa lád ban fel nö vő, de bio ló giai lag nem ro kon gye re kek
ke vés sé ha son lí tot tak egy más ra a leg több sze mé lyi ség jegy re ki ter je dő össze ha -
son lí tás ban. A kö zös kör nye zet és ta pasz ta la tok el le né re az egy csa lád ban fel nö -
vek vő test vé rek a leg több sze mé lyi ség jegy te kin te té ben olyan ke vés sé ha son lí -
tot tak egy más ra, mint ha tel je sen kü lön bö ző csa lád ban nőt tek vol na fel. 

Az ér tel me zés kor nyil ván va lóan azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy egy és
ugyanazon csa lád ban is le het nek el té rő kör nye ze ti fel té te lek, ame lyek min den
test vér re más ként hat hat nak. Er re pél da le het a szü le té si sor rend, a szü lői rész re -
haj lás, az el té rő is ko láz ta tás. Azt is hoz zá kell ten ni, hogy az egye di és spe ci fi kus
ha tá sok is sa já to san szí ne zik az egyén élet tör té ne tét, to váb bá a diádikus vi szo -
nyok, mint ba rát–ba rát, szü lő–gye rek, test vér–test vér is el té rő ta pasz ta la to kat
szol gál tat nak. Kö vet kez te té sünk ben akár odáig is el me he tünk, hogy az em be rek
egy csa lá don be lül kü lön bö ző szo ciá lis kör nye zet ben nő nek fel. A test vé rek ha-
 son ló sá gá ra vo nat ko zó ku ta tá sok is en nek meg fe le lő ered ménnyel zá rul tak, ami
sze rint a test vé rek an nál na gyobb kü lönb sé get mu tat nak, mi nél több időt töl te -
nek együtt. Ki csit meg le pően hang zik, de en nek az ered mény nek az a leg fon to -
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sabb ta nul sá ga, hogy sok sze mé lyi ség jegy te kin te té ben azok ha son lí tot tak legin -
kább egy más ra, akik va la mi lyen ok nál fog va el kü lö nül ten ne vel ked tek egy más -
tól (más is ko lá ba jár tak, a szü lők el vál tak stb.). Min de ne set re a test vé rek kö zöt ti
ri va li zá ció és fe szült ség csök ken, ha a test vé rek meg kü lön böz te tik ma gu kat egy-
 más tól, és kü lön bö ző egyé ni élet pá lyá ra ál lí tód nak be (Bereckei 2003).

Vé ge ze tül azt a tényt is ér de mes megem lí te ni, hogy adott eset ben ma ga a kör-
 nye zet is hat hat a gén mű kö dés re, és ezál tal be fo lyá sol hat ja a sze mé lyi sé get. Er re
jó pél da az al ko ho liz mus prob lé má ja. Tu dott, hogy az al ko ho lis ta apa ese tén a
 fiú  gye rek is va ló szí nűb ben lesz al ko ho lis ta, mint a vé let len sze rűen ki vá lasz tott
em be rek ese té ben, és azt is tud juk, hogy az al ko hol hoz va ló hoz zá szo kás nak
van nak bio ló giai prediszpozíciói. Vi szont ha va la ki so ha az éle té ben nem fo-
 gyaszt al ko holt, ak kor fi zi kai kép te len ség, hogy al ko ho lis tá vá vál jon. 

A skizofrénia és a má niás dep resszió ese té ben is sok adat van ar ra, hogy ezek-
 nek a be teg sé gek nek örök le tes alap ele mei van nak. Az a tény azon ban, hogy ab -
ban az eset ben, ha az egy pe té jű iker pár egyik tag ja be teg, nem tel je sen biz tos,
hogy a má sik is az lesz, az ön ma gá ban jel zi, hogy a kör nye zet nek is van sze re pe a
be teg ség le fo lyá sá ban (Atkinson–Hilgard 2005). 

A fej lő dés fo lya ma tos sá ga

Az em be ri fej lő dés sel fog lal ko zó ku ta tók kö zött régóta fo lyik vi ta ar ról, hogy va -
jon a fej lő dést fo ko za tos ság, il let ve fo lya ma tos ság jel lem zi, vagy in kább mi nő sé -
gi leg egy más tól el té rő sza ka szok so rán fej lő dünk, ami kor is min den sza kasz ban
az elő zőek től el té rő új vi sel ke dés és gon dol ko dás mó dok buk kan nak fel. 

A fo lya ma tos ság kér dé sé hez tar to zik az a glo bá lis prob lé ma, hogy va jon
mennyi re ha son lí ta nak az em ber szel le mi ké pes sé gei és ér zel mei más fa jo ké hoz.
Mennyi re fo lya ma tos a homo sapiens és más fa jok kö zött a vi szony? Va jon
ugyanazok nak a ter mé sze ti tör vé nyek nek va gyunk alá vet ve, mint más élő lé -
nyek, ha nem, ak kor mi lyen spe ciá lis tör vény sze rű sé ge ket, jel lem ző ket le het
azo no sí ta ni fa junk kal kap cso lat ban?

Charles Dar win, az evo lú ciós el mé let leg hí re sebb kép vi se lő je a fa jok kö zöt ti
fo lya ma tos ság el kö te le zett hí ve volt. Meg győ ző dé se sze rint az em ber fo ko za to -
san és fo lya ma to san fej lő dött ki, és tet te mindezt a ter mé szet rend jé nek és tör vé -
nyei nek meg fe le lően. Ma már tud juk, hogy az em ber és a csim pánz gén ál lo má -
nya 99%-ban megegye zik. De azt is tud juk, hogy min den ha son ló ság el le né re
óriá si a kü lönb ség a két faj egye dei kö zött. A kü lönb sé gek nagy ré szét va ló szí nű -
leg az em ber al kot ta kul tú ra okoz za, amely gyö ke re sen el tér a ter mé sze tes kör-
 nye zet ben lét re jött csim pánz kul tú rák tól. Az em be ri kul tú rá nak szer ves ré sze a
nyelv, amely nek se gít sé gé vel az em ber nem csak ala kí ta ni tud ta a kul tú rát, de to-
 vább is tud ta ad ni a kö vet ke ző ge ne rá ció nak. 
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A fo lya ma tos ság kér dé sé nek kö vet ke ző as pek tu sa az em ber egyé ni fej lő dé sé -
nek a fo lya ma tos sá ga, azaz ho gyan fej lő dik az egye di élő lény az éle te so rán. Akik
az egye di fej lő dés fo lya ma tos sá gá ban hisz nek, azok a fej lő dést fo ko za tos fel hal -
mo zó dás nak fog ják fel, és a mennyi sé gi vál to zá so kat szok ták kiemel ni, mint pél-
 dául a test súly gya ra po dá sa vagy a szó kincs fo lya ma tos nö ve ke dé se. Akik a sza-
 ka szo ló fej lő dés hí vei, pl. Freud, Piaget, Erikson, ők úgy kép ze lik el a fej lő dést,
mint ami hir te len vál to zá sok ál tal meg sza kí tott fo lya mat, ahol mi nő sé gi leg új
min ták meg je le né se tör té nik. Er re jó pél da, ami kor a gyer mek egyik nap még
nem tu dott va la mit, az tán más nap meg je le nik va la ho gyan az adott ké pes ség,
ami mi nő sé gi leg el tér az ed di giek től (pél dául ami kor a cse cse mő a má szást kö-
 ve tően egy szer csak elin dul, vagy a gyer mek egyik nap még nem tud bi cik liz ni,
az tán meg egy szer csak tud). 

A fej lő dés mi nő sé gi leg új min tá za tát szok ták fej lő dé si sza ka szok nak ne vez ni,
és a sza ka szos fej lő dés hí vei úgy vé lik, hogy sza kasz ról sza kasz ra kü lön bö zik az,
aho gyan a gyer mek átéli vi lá gát, és aho gyan a vi lág hat majd őrá (Cole–Cole
2006). 

A sza ka szos fej lő dés kon cep ció já ból nőtt ki az az el kép ze lés, amely a fej lő dés
di na mi ká já ban a nor ma tív át me ne tek, a kü lön bö ző élet cik lu sok sze re pét eme li
ki. A kü lön bö ző élet cik lus ban meg tör té nő vál to zá so kat nor ma tív át me ne tek nek
te kin tik. A nor ma tív jel ző an nak kö szön he tő, hogy vár ha tóan az adott át me net
(pl. ser dü lő kor, há zas ság, is ko la kez dés, in tim kap cso la tok kiala kí tá sa) az em be -
rek dön tő több sé gé nél így van. A nor ma tív vál to zá sok elő re tud ha tók, ter vez he -
tők, még ké szül ni is le het rá juk, azaz ál ta lá no sak és an ti ci pál ha tók. Van nak
azon ban a fej lő dés ben nem nor ma tív át me ne tek, ame lyek vá rat la nok, elő re nem
lát ha tók, be fo lyá sol ha tat la nok (pl. sú lyos be teg ség, nagy nye re mény), ezért akár
lé nye gi leg is meg vál toz tat hat ják a fej lő dés fo lya ma tát. 

Akár sza ka szos nak, akár fo lya ma tos nak kép zel jük el a fej lő dést, a kog ni tív
fej lő dés ku ta tá sá ban alap kér dés nek te kint he tő az, hogy a vál to zá sok egy for ma
ütem ben jelennek-e meg a megis me rés kü lön bö ző te rü le tein? Azaz azo nos se-
 bes ség gel fej lőd nek-e az egy más tól vi szony lag kü lön bö ző tu dás te rü le tek, vagy
egy más tól füg get len ütem ben zaj lik a fej lő dés az egyes te rü le tek kö zött. Az előb -
bi el kép ze lést a fej lő dés te rü let ál ta lá nos kon cep ció ja cí men szok ták vá zol ni, az
utób bit pe dig területspecifikus fej lő dés kon cep ció ja né ven jel zik és hivatkozzák.
A megis me rés te rü let ál ta lá nos fej lő dé sét hir de tő ku ta tók, pl. Piaget olyan több-
 irá nyú, de egy szer re meg je le nő vál to zá so kat szok tak hang sú lyoz ni, mint a kog-
 ni tív és mo rá lis fej lő dés pár hu za mai. A területspecifikus fej lő dés hí vei pe dig a
tu dás te rü le tek kö zöt ti kü lönb sé ge ket hang sú lyoz zák. Sok fiú van pél dául, aki
igen gyen gén raj zol, de mond juk a ma te ma ti ka vagy a ver bá lis me mó ria te rü le -
tén kiemel ke dő tel je sít ményt nyújt. Az is emel lett szól érv ként, hogy igen gyen ge
ér tel mi ké pes sé gek mel lett is le het gyö nyö rűen raj zol ni, vagy az autisták pél dá ját
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is meg le het ne em lí te ni, akik kö zül jó né hány mu tat bi zo nyos tu dás te rü le te ken
ki vá ló sá got. 

Egyé ni kü lönb sé gek 

Úgy tart ják, hogy az em be rek kö zöt ti jel leg ze tes egyé ni vál to za tos ság két fő for-
 rás ra ve zet he tő vissza. Az egyik a kul tu rá lis té nye zők, a má sik pe dig a bio ló giai
ala pok kü lönb sé gei.

A kul tu rá lis té nye zők és az egyé ni kü lönb sé gek
Cole meg ha tá ro zá sa sze rint a kul tú ra min den tár sa da lom ban a gye re kek ta pasz -
ta la tai nak alap ve tő ele me, az em be ri lét lé nye ges jel lem ző je, ép pen ezért az em-
 be ri fej lő dés sel fog lal ko zó tu do mány nem nél kü löz he ti a kul tu rá lis kö zeg ki-
eme lé sét a fej lő dés ben.

Csak ak kor ért het jük meg a min den em ber fej lő dé sét ve zér lő egye te mes el ve -
ket, ha sa ját kul tú rán kat úgy kép zel jük el, mint sok kü lön bö ző élet mód egyik le-
 het sé ges vál to za ta (Cole–Cole 2006). A kul tu rá lis kü lönb sé gek be fo lyá sol ják az
egyén reak ció mód ját, vi sel ke dé sét, a vi lág ról va ló gon dol ko zá sát. Az el té rő kul-
 tu rá lis kö zeg ben va ló ne vel ke dés ma gya rá za tul szol gál a szo cia li zá ció kü lön bö -
ző sé gei nek kiala ku lá sá hoz is.

A bio ló giai ala pok és az egyé ni kü lönb sé gek
A fej lő dés alap ve tő fel té te le a bio ló giai érés. A bio ló giai ala pok te rem tik meg a
le he tő sé get a kü lön bö ző fej lő dé si te rü le tek ki bon ta ko zá sá hoz. 

Az em be ri fej lő dés bio ló giá já nak egyik spe ciá lis sa ját sá ga az el hú zó dó gyer-
 mek ko ri éré si fo lya mat, vagyis az a tény, hogy az em ber gye rek a töb bi faj hoz vi-
 szo nyít va lát vá nyo san hosszú gyer mek kort ér meg. Na gyon so ká ra ta nul meg
ma gá ra vi gyáz ni, és ke rül nem ző ké pes ál la pot ba. A mai idők ben ez a fel nö ve ke -
dés szo ciá lis és eg zisz ten ciá lis ér te lem ben még in kább ki to ló dik. 

Az em ber bio ló giai fej lő dé sé nek van nak uni ver zá lis fo lya ma tai, ame lyek ál-
 ta lá nos ság ban te kint ve min den egyes em ber nél nagy já ból ha son lóan men nek
vég be. Hoz zá kell azon ban ten ni, hogy ez az úgy ne ve zett „nor má lis fej lő dés”
me ne te szük ség sze rűen egyé ni el té ré se ket mu tat, a kul tú rá tól, a csa lád tól és az
egyé ni adott sá gok tól, az egyé ni élet tör té net től füg gően. 

A bio ló giai ala pok egyé ni kü lönb sé gei nek egy jel leg ze tes pél dá ja a tem pe ra -
men tum, amely erő sen nyo mot hagy az em be ri sze mé lyi ség szer ve ző dé sé ben.
Ma már kon szen zus van an nak te kin te té ben, hogy a tem pe ra men tum erős ge ne -
ti kai meg ha tá ro zott ság alatt áll. Ezt az el vég zett csa lád- és iker vizs gá la tok mu tat -
ják, és az a tény, hogy már szü le tés kor is je len le vő kü lönb sé ge ket tu dunk re giszt -
rál ni a cse cse mők tem pe ra men tu má ban. 
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Az 1950-es évek ben kez dő dött az ér dek lő dés, ami kor is Tho mas és Chess 150
kö zép osz tály be li cse cse mő vel in dí tott vizs gá la tot, és követte őket nyo mon szü le -
té sük től egé szen fel nö ve ke dé sü kig. A nö ve ke dés ide je so rán fo lya ma to san tesz-
 tel ték a gye re ke ket, emel lett a szü lő vel, az óvó nők kel, a ta ná rok kal in ter jú kat 
ké szí tet tek. Az ada tok vég ső össze sí té se kor há rom alap ve tő tem pe ra men tumtí -
pust ír tak le (Tho mas és mtsai 1963).

1. Könnyű tem pe ra men tum
A gye re kek 40%-át so rol ják ide. Ezek a gye re kek já té ko sak, evé si és al vá si rit mu -
suk ban ki szá mít ha tók, új hely ze tek ben bát rak, nyíl tan vi sel ked nek, és könnyen
al kal maz kod nak. 

2. Ne héz tem pe ra men tum
A gye re kek 10%-át so rol ják ide. In ger lé ke nyek, al vá si és táp lál ko zá si cik lu suk -
ban rend szer te le nek. Az új hely ze tek re he ve sen, és leg több ször ne ga tí van rea gál -
nak. 

3. Ne he zen fel me le ge dő
A gye re kek 15%-át so rol ják ide. Ezek a gye re kek ál ta lá ban egy ked vűek, tü rel -
mes nek kell ve lük len ni, mert az új hely ze te ket csak las san szok ják meg, al kal -
maz ko dá suk több időt vesz igény be. 

Bár a gye re kek 35%-át nem si ke rült ezek be a cso por tok ba be so rol ni, azért a
tem pe ra men tumfak to rok ban meg mu tat ko zó szisz te ma ti kus és tar tó san fennál -
ló kü lönb sé gek meg mu tat ták szá munk ra, hogy a gye re kek igenis egy bio ló giai -
lag adott tem pe ra men tum mal szü let nek, amit a kör nye zet és a ne ve lés mó do sít -
hat ugyan, de alap ve tően meg vál toz tat ni nem na gyon tud ja. (Lásd rész le te sen:
Atkinson–Hilgard 2005.)



2. A SZE MÉ LYI SÉG FEJ LŐ DÉS FO LYA MA TA

A kez de tek: a ko rai anya–gye rek kap cso lat 

A ko ráb bi el mé le tek el ső sor ban az anya  szük ség letkielé gí tő sze rep kö rét hang sú -
lyoz ták, és legin kább az élet ta ni szük ség le tek te rü le té re he lyez ték a hang súlyt. 

Ma már nem ké pe zi vi ta tár gyát a pszi cho ló giá ban az anya–gyer mek kap cso -
lat fon tos sá ga és je len tő sé ge a sze mé lyi ség nö ve ke dé se szem pont já ból. Ab ban
azon ban van nak el mé le ti kü lönb sé gek, hogy mely élet ko ro kat, mely gon do zá si
kö rül mé nye ket és mely élet hely ze te ket te kin tünk kiemelt je len tő sé gű nek. A leg -
több el mé let al ko tó el fo gad ja azt az alap el vet, mi sze rint a sze mé lyi ség fej lő dés ben
a ko rai ta pasz ta la tok dön tő je len tő sé gűek le het nek. Fon tos azon ban az is, hogy
eze ket a ko rai ta pasz ta la to kat, a je len tő sé gük szem pont já ból, a ké sőb bi évek re
vo nat ko zóan is ér tel mez ni tud juk. 

Az anya–gyer mek kap cso lat hoz ál ta lá nos ság ban a kö vet ke ző jel lem ző ket
szok ták tár sí ta ni:

• egye dül ál ló,
• egész élet re szó ló,
• pár hu za mos ság-nél kü li,
• he lyet te sít he tet len.

Ezek hez a jel lem zők höz még hoz zá szok ták ten ni, hogy az anya az el ső és a
legerő seb ben sze re tett sze mély, to váb bá azt is, hogy az anya–gye rek kap cso lat az
összes töb bi sze re tet kap cso lat pro to tí pu sa, és alap ját ké pe zi a sze mé lyi ség fej lő -
dé sé nek (Thompson 1998). 

Mi vel az el ső sze re tet kap cso lat kiemel ke dő fon tos ság gal hat éle tünk fo lya -
ma tá ra, így alap ve tő kér dés, hogy mi kép pen fej lőd nek azok a gye re kek, akik
nem ré sze sül nek meg fe le lő és kielé gí tő anyai gon do zás ban. Az em ber ese té ben
eti kai ag gá lyok miatt nem le het sé ges, azaz ki van zár va az e tárgy kör ben fo lyó
mód sze res kí sér le tez ge tés, így a kér dés meg vá la szo lá sá hoz vagy az ál lat kí sér le -
tek ered mé nyei re tu dunk csak tá masz kod ni, vagy az élet pro du kál ta sa já tos ese-
 mé nyek elem zé sét tud juk el vé gez ni. Az aláb biak ban mind két te rü let je len tő sebb
ered mé nyeit fo gom be mu tat ni. 
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Harlow rhesusmaj mok kal foly ta tott vizs gá la tai

Harlow a ko rai kap cso la tok je len tő sé gé nek iga zo lá sá hoz a szo ciá lis izo lá ció
mód sze rét al kal maz ta. Szü le tés után né hány órá val tel je sen, il let ve rész le ge sen
el kü lö ní tet te a ma jom köly kö ket. A tel jes el szi ge te lés azt je len tet te, hogy az anyá-
 tól és a tár sak tól egyaránt el kü lö ní tet te a köly kö ket hat hó nap vagy egy tel jes év
idő tar ta m ra. A rész le ges el szi ge te lés ese té ben az anyá tól el sza kít ják, de más
egye de ket lát hat nak, bár nem érint het nek. 

Az anyát mes ter sé ge sen, mű anyahely zet tel pró bál ták pó tol ni, amely so rán
vagy fém ből ké szí tett drót anya, vagy pe dig egy sző rös, meg ka pasz ko dás ra le he -
tő sé get adó mű anya állt a ren del ke zé sük re. Ezek re vol tak sze rel ve az ete tőtar tá -
lyok. A fém anyán ne vel ke dett ál la tok sem mi lyen já té kos te vé keny sé get nem
mu tat tak, nyug ta la nok vol tak, és na gyon ke ve set ma ni pu lál tak. Vol tak olyan
köly kök, akik mind két mű anyát hasz nál hat ták, de az ete tő tar tályt a fém anyá ra
rak ták. Ezek a köly kök az ide jük nagy ré szét a szőr anyán töl töt ték, csak a táp lál -
ko zás cél já ból jár tak át a fém anyá ra. Ez a vizs gá la ti fel té tel hűen de monst rál ta az
anya táp lál ko zá son túl mu ta tó, a meg ka pasz ko dás ban be töl tött sze re pét. 

Azt is meg fi gyel ték a kí sér le tek so rán, hogy ha a kü lön bö ző ne ve lé si hely zet -
ben lé vő köly kö ket megijesz tik, ak kor a szőr anyán ne vel ke dő ál la tok nak mind-
egy volt, me lyik szőr anyá ra ka pasz kod nak, aki nek vi szont volt sa ját any ja, az
min dig ki zá ró lag an nál ke re sett me ne dé ket. Eb ből lát ha tó, hogy a va ló sá gos
anyá val va ló kap cso lat nem he lyet te sít he tő és nem fel cse rél he tő él mény. 

A já ték te vé keny ség re vo nat ko zó vizs gá la tok azt mu tat ták, hogy az el szi ge -
telt ség ben ne vel ke dő köly kök ke vés bé tud tak ját sza ni ve lük egy ko rú tár saik kal.
A tel jes el szi ge telt ség ben élők ké sőbb egyál ta lán nem ját szot tak tár sak kal, míg 
a rész le ges el szi ge telt ség ben élők egy han gúbb és ke vés bé vál to za tos já ték te vé -
keny sé get mu tat tak, mint a tel jes csa lád ban ne vel ke dő maj mok. A ké sőb bi sze-
 xuá lis és szü lői vi sel ke dé sek re vo nat ko zóan is ta nul sá gok kal szol gált a vizs gá lat.
Az anyá tól, a tár sak tól el szi ge tel ten ne vel ke dő egye dek ké sőbb ke rül ték a sze xu-
á lis éle tet. Ha si ke rült mes ter sé ge sen meg ter mé ke nyí te ni őket, ak kor dur va vagy
kö zö nyös anya ként vi sel ked tek köly keik kel. A vizs gá lat ér de kes sé ge volt azon-
 ban, hogy ha má sod szor ra szül tek, ak kor ja vult a kap cso la tuk a köly keik kel.
A vizs gá la tok rész le te sebb át te kin té sét lásd Mérei és Binét (1985) köny vé ben.

A ko rai rossz ta pasz ta la tok ha tá sa a ké sőb bi élet re az em ber ese té ben

Ha el fo gad juk az el sőbb ség el vét, ak kor egyetért he tünk az zal a né ző pont tal,
hogy a leg ko ráb bi ta pasz ta la taink lesz nek a leg na gyobb be fo lyás sal ké sőb bi  éle -
 tünk re. A ko rai fej lő dés sel kap cso lat ban így fel tét le nül tisz tá zás ra szo ru ló tény,
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hogy mi lyen kö rül mé nyek azok, ame lyek gá tol ják, hát rál tat ják a ko rai idő szak
fej lő dé sét. 

A kór há zi és ár va há zi élet mód egyik leg na gyobb ve szé lye a túl ke vés rea gá lás
következtében kiala ku ló ta nult te he tet len ség ér zé se. A ta nult te he tet len ség ki fe -
je zés ar ra a je len ség re utal, ami kor az em be rek olyan hely zet be ke rül nek, hogy
az őket érő ese mé nyek re nem tud nak ha tást gya ko rol ni, ezért vi sel ke dé sük
előbb-u tóbb passzív vá vá lik, és a cse lek vés vá gyát is el ve szí tik (Cole–Cole 2006).
Fel nőtt em be rek re is vo nat koz hat ez a je len ség.

In té ze ti el he lye zés ese tén ke vés bé van mód a cse cse mő igé nyei nek meg fe le lő
gyors és ér zé keny szük ség let kielé gí té sé re, ami kép pen meg ta pasz tal hat ná a ba ba
a kör nye zet fe let ti kont roll kiala ku lá sát. A kör nye zet fe let ti kont roll meg ta nu lá sa
és meg fe le lő sza bá lyo zá sa pe dig azért fon tos, mert se gí ti a kom pe ten ciamo tí -
vum kiala ku lá sát. Ter mé sze te sen a szü lők mel lett élő gye rek is ré sze sül het olyan
gon dos ko dás ban, ami kor meg ren dül vagy ki sem ala kul bi zal ma a kö rü löt te lé vő
sze mé lyek ben és a vi lág ban.

A ko rai sze pa rá ció meg ren dí tő ese mé nyeit köz ve tí tik azok az eset leí rá sok,
me lyek az el ha nya go lás leg szél ső sé ge sebb ese teit mu ta tó el szi ge telt gye re kek ről
szól nak. A be széd fej lő dés az IQ és a moz gás fej lő dés le ma ra dá sai nak kor lá to zott
mér té kű visszaépít he tő sé gé ről szol gál tat nak ada to kat. 

A tar tós kór há zi tar tóz ko dás ma már sze ren csé re nem jár együtt szük ség sze -
rűen az anyá tól va ló tá vol lét tel. Bár há rom év ti zed del ezelőtt még sok he lyen be-
 vált or vo si gya kor lat volt az anya és a gyer mek kór há zi tar tóz ko dás ide jé re tör té -
nő szét vá lasz tá sa a gyer mek ér de kei re va ló hi vat ko zás sal, a gya kor lat azon ban
azt mu tat ja, hogy a gyer me kek gyor sab ban gyó gyul nak az any juk mel lett. 

Az ár va há zak ban vég zett ta nul má nyok azt mu tat ják, hogy nagy sze re pe van a
fej lő dés ben an nak, hogy mi lyen mi nő sé gű sze mé lyes és kör nye ze ti tá mo ga tás -
ban ré sze sül az egyén az in téz mény ben töl tött élet ide je so rán. A sze gé nyes szo ci-
á lis és tár gyi in ger lés ese tén a nor má lis fej lő dé si ütem el ma rad, és sa já tos vi sel -
ke dés min tá zat ala kul ki. Az anya nél kül fel nőtt gye re kek kö zött gya ko riak a
szo ciá lis al kal maz ko dá si prob lé mák, gyen géd ér zel mek ki mu ta tá sá nak a kép te -
len sé ge, a kor társ cso port ba va ló beil lesz ke dés ne héz sé ge és az ide ge nek kel va ló
gát lás ta lan ba rát ko zás (Bowlby 1951). Mindezek el ke rü lé se ér de ké ben az örök-
 be fo ga dás, il let ve ne ve lő szü lők höz va ló el ke rü lés mi nél ko ráb bi élet kor ban ja va -
solt. A kö vet ke zők ben a kö tő dés el mé let rész le tes be mu ta tá sá ra vál lal ko zom,
amely a ko rai fej lő dés re vo nat ko zóan mind a kli ni kai pszi cho ló gu sok, mind a
fejlődéslélektanászok szá má ra jól hasz nál ha tó ér tel me zé si ke re tül szol gál, jó
mo dell je bi zo nyos vi sel ke dé si za va rok ese tén a kog ni tív, ér zel mi és er köl csi fej-
 lő dés kap cso la tá nak.
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Kö tő dés el mé let

A kö tő dés je len sé gé nek leírá sa John Bowlby an gol pszi chiá ter ne vé hez fű ző dik,
aki az 1950-es évek ele jén pub li kál ta elő ször el mé le tét. El mé le té nek és az eb ből
kiin du ló em pi ri kus ku ta tá sok nak a nép sze rű sé ge máig is tö ret len, ha tá sát és je-
 len tő sé gét Freu dé hoz ha son lít ják. 

Bowlby 1907-ben szü le tett Ang liá ban egy se bész fia ként, a camb ridge-i egye-
 te men ta nult ter mé szet tu do má nyo kat és pszi cho ló giát, majd Lon don ba járt or-
 vo si egye tem re, és ez zel egy idő ben kezd te el a pszi cho ana lí zist ta nul ni. A má so -
dik vi lág há bo rú alatt ka to nai pszi chiá ter ként dol go zott, majd ha lá láig a hí res
lon do ni Tavistock Kli ni ka igaz ga tó ja volt.

Bowlby mun ká ja so rán ren ge teg olyan gyer mek kel ta lál ko zott, akik vagy át-
él ték szü leik el vesz té sét, vagy pe dig szü lei ket hosszú időn ke resz tül nem lát ták,
azaz hosszú sze pa rá ció nak vol tak ki té ve. Ezek nek a gye re kek nek a sor sát meg fi -
gyel ve már pszi chiát riai pá lya fu tá sá nak legele jén felis mer te a ko rai csa lá di ta-
 pasz ta la tok je len tő sé gét az egész sé ges sze mé lyi ség fej lő dé sé ben. 

Meg fi gyel te, hogy az ál ta la ke zelt „ja vít ha tat lan fia tal ko rú tol va jok” élet tör té -
ne té ben igen gya ko ri volt az anyá val va ló kap cso lat meg sza ka dá sa. In nen kezd ve
szisz te ma ti kus meg fi gye lé se ket vég zett mun ka tár sai val kór há zak ban és gyer-
 mek ott ho nok ban, ku tat va a nagy fo kú és hosszan tar tó sze pa rá ció és stressz ha-
 tá sát a fej lő dés re. Meg fi gyel te, hogy hosszabb kór há zi tar tóz ko dás után a gyer-
 me ken fel fe dez he tők vol tak az el vá lasz tás okoz ta ko moly za var je lei, még
he tek kel a ha za ke rü lés után is. Az ilyen jel le gű kli ni kai ins pi rá ciók ar ra ösz tö -
nöz ték Bowlbyt, hogy az egész sé ges anya–gye rek kap cso lat alap ját ké pe ző kö tő -
dés el mé le tét szisz te ma ti ku san ki dol goz za. Tri ló giá já ban te szi ezt meg (Bowlby
1969, 1973, 1980).

El mé le té nek új don sá ga és kü lön le ges sé ge, hogy az anya–gye rek kap cso la tot
evo lú ciós gon do lat kör be he lye zi, de kon cep ció ja tá masz ko dik a pszi choana li ti -
kus el mé let re, az eto ló giá ra és a kog ni tív pszi cho ló giá ra is. 

A pszi choana li ti kus el mé let ből me rí ti és el fo gad ja a leg ko ráb bi kap cso la tok
meg ha tá ro zó mi vol tát a ké sőb bi sze mé lyi ség fej lő dés szem pont já ból, de azt is
felis mer te, hogy a cse cse mő ko ri kö tő dés messze túl mu tat a táp lál ko zá son és a
sze xua li tá son, szem ben az zal, ahogy ezt ko ráb ban Freud és a hoz zá kap cso ló dó
pszi choana li ti kus el gon do lás fel té te lez te. Bowlby ér ve lé se sze rint, ha a freu di el-
 gon do lás len ne igaz, ak kor a gyer mek könnyen tud na át vál ta ni egyik gon do zó -
ról a má sik ra. Úgy gon dol ta, hogy a kö tő dé si vi sel ke dés evo lú ciós ér te lem ben je-
 len tős, mert ar ra szol gált, hogy az evo lú ciós kör nye zet ben véd je a gyer me ket. 

Az eto ló giai el mé le tek szin tén nagy ha tás sal vol tak Bowlby kö tő dés el mé le té -
nek ala ku lá sá ra. Legin kább a hí res eto ló gus, Konrad Lorenz meg fi gye lé sei ins pi -
rál ták. Lorenz fé szek ra kó ma da ra kat vizs gált, és ész re vet te, hogy a to jás ból ki-
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 kelt fió kák kö ve tik az el ső moz gó ob jek tu mot, amit lát nak, és a ké sőb biek ben
nagy fo kú ra gasz ko dást mu tat nak en nek irá nyá ba. Ez az imprinting je len sé ge,
ame lyet ké sőbb la bo ra tó riu mi vizs gá la tok is iga zol tak. A szen zi tív pe rió dus és a
spe ciá lis ta pasz ta lás ko rai je len tő sé ge az új szü lött vé del mét szol gál ja. Ezek a je-
 len sé gek megerő sí tet ték azt a gya nút, hogy lé tez het egy faj ta bio ló giai meg ha tá -
ro zott ság egy spe ci fi kus kap cso lat kiala kí tá sá ra. 

Bowlby kon cep ció já nak ki bon ta ko zá sát Harlow hí res vizs gá la tai is se gí tet -
ték, me lyek ben rhesusmaj mo kon de monst rál ta a meg ka pasz ko dás el sőd le ges
sze re pét a kö tő dés kiala ku lá sá ban. 

Bowlby meg ha tá ro zá sa sze rint a kö tő dés egy olyan tar tós ér zel mi kap cso lat,
ame lyet az a vi sel ke dé ses ten den cia jel le mez, hogy az egyén egy meg ha tá ro zott
sze mély kö zel sé gét igyek szik elér ni és fenn tar ta ni, és ez legin kább stressz ese tén
ér vé nye sül. Ez a je len ség túl mu tat az idő és a tér di men zió ján, és alap ve tően ér-
 zel mi kap cso lat ként gon dol juk el.

Bowlby úgy vél te, hogy a szo ciá lis vi sel ke dés kiala ku lá sa az em ber ese tén egy
ösz tö nös szo ciá lis vi sel ke dés től függ, amit bioszociális ösz tön nek ne vez, és ar ra
pre desz ti nál ja a gyer me ket, hogy kö tő dést ala kít son ki az őt gon do zó sze mé -
lyek kel. A kö tő dést eb ben az ér te lem ben úgy kell te kin te nünk, mint a túlélés
szem pont já ból el sőd le ges fon tos sá gú me cha niz must, mely a gon do zó hoz va ló
kö zel ség fenn tar tá sát szol gál ja. Az evo lú ciós kör nye zet ben a ra ga do zók, az éhe-
 zés és a cso port tól va ló el sza ka dás ko moly ve szély for rás ként vol tak je len. A kö -
tő dés re va ló haj la munk te hát bio ló giai lag meg ha tá ro zott, kö tő dé si vi sel ke dé -
sünk pe dig fajspecifikusnak, azaz humánspecifikusnak te kin ten dő, amely nek
bio ló giai funk ció ja a biz ton ság és a vé de lem biz to sí tá sa.

Kö tő dé si vi sel ke dés

A kü lön bö ző kö tő dé si vi sel ke dé sek nek a ko rai élet kor ban van a leg na gyobb je-
 len tő sé ge, mert eb ben az élet sza kasz ban a gyer mek csak az anya köz re mű kö dé -
sé vel ké pes élet ben ma rad ni. Ezért az evo lú ció so rán olyan vi sel ke dé sek ala kul -
tak ki, ame lyek kel a gyer mek a kap cso lat fel vé te lé re, il let ve a kap cso lat
fenn tar tá sá ra tud ja kész tet ni az any ját. De olyan vi sel ke dés for mái is van nak,
ame lyek kel ő ma ga tud ja az anyá val va ló kap cso la tot meg te rem te ni. Jel ző vi sel -
ke dés nek te kint jük a sí rást, a mo solyt, a gő gi csé lést, vég re haj tó vi sel ke dés nek
pe dig a meg ka pasz ko dást és a kö ve tést. 

A kö tő dé si vi sel ke dés fo ga lom tu laj don kép pen le fed min den olyan vi sel ke -
dést, mely nek cél ja a kö tő dé si sze mély hez va ló kö zel ség fo ko zá sa. Ezek a vi sel ke -
dé sek egy úgy ne ve zett kö tő dé si vi sel ke dé si rend szer be szer ve ződ nek, amely ben
az egyes vi sel ke dé si ele mek nél min dig fon to sabb ma gá nak a rend szer nek a szer-
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 ve ző dé se. Ez zel pár hu za mo san és er re vá la szo ló és kiegé szí tő jel leg gel mű kö dik
az anyá ban a gon do zói vi sel ke dé si rend szer.

Vi sel ke dé ses kont roll rend szer

Bowlby a kö tő dést fej lett sza bá lyo zó rend szer nek te kin ti, mely egyen súlyt te remt
a gyer mek biz ton sá gi szük ség le te és a vál to za tos ta nu lá si ta pasz ta la tok igé nye
kö zött. Az anya a gyer mek szá má ra olyan biz ton sá gi bá zist je lent (ideá lis eset-
 ben), amely kiin du lá si alap ként szol gál a kör nye zet fel fe de zé sé re, explorációjára. 

Ez a vi sel ke dé si kont roll rend szer Bowlby sze rint ha son lóan mű kö dik, mint a
ter mosz tát, amely a hő mér sék let sza bá lyo zá sá ban vesz részt. Ha túl nagy a gyer-
 mek és a kö tő dé si személy kö zöt ti tá vol ság, vagy a sze pa rá ció túl hosszú, ak kor a
rend szer ak ti vá ló dik, majd ha kiala kult a meg fe le lő kö zel ség, ak kor ak ti vi tá sa
csök ken. Azt, hogy mi lyen in ger szük sé ges a kö tő dé si vi sel ke dé si kont roll rend -
szer ak ti vi tá sá nak csök ke né sé hez, meg szű né sé hez, azt az ak ti vált ság fo ka ha tá -
roz za meg. Ma gas ak ti vi tás so rán szük sé ges a köz vet len tes ti kon tak tus, míg ala-
 cso nyabb ak ti vált ság ese tén elég a kö tő dé si sze mély je len lé te. Az op ti má lis
tá vol sá got több kül ső és bel ső té nye ző ha tá roz za meg, vagy ese ten ként ezek
kom bi ná lód hat nak is.

Kül ső té nye zők le het nek:
• ide gen hely,
• ide gen sze mély,
• hi deg,
• a kö tő dé si fi gu rá tól va ló sze pa rá ció.

Bel ső té nye zők le het nek:
• be teg ség,
• fá radt ság,
• ne ga tív ér zel mi ál la pot.

A kö tő dé si vi sel ke dé si rend szer szo ros kap cso lat ban áll a fé lel mi vi sel ke dé si
rend szer rel. Ez lát ha tó ab ból is, hogy az ijedt cse cse mő min dig in ten zí vebb kö-
 tő dé si vi sel ke dést mu tat. A kö tő dé si sze mély je len lé té ben vi szont a fé lel mi rend-
 szer is ke vés bé ak tív. Az explorációs vi sel ke dé si rend szer szin tén szo ros, de pont
for dí tott kap cso lat ban van a kö tő dé si vi sel ke dé si rend szer rel. A biz ton sá got adó
sze mély je len lé té ben a gyer mek bát ran és fo ko za to san fe de zi fel a kör nye ze tét, a
szü lőt biz ton sá gi bá zis ként hasz nál ja, ahon nan explorációra in dul. Ha vi szont 
a kö tő dé si rend szer ak ti vá ló dik, az exploráció és a já ték te vé keny ség csök ken. Így
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a kö tő dé si vi sel ke dés egy olyan kont roll rend szer ál tal ve zé relt szán dé kos vi sel -
ke dés, amely a kö tő dés és az exploráció kö zöt ti egyen súlyt tart ja fenn. 

Bel ső mun ka mo dell

Bowlby el kép ze lé se sze rint a gyer mek az el ső év fo lya mán a ko rai kap cso la tai ból
és a gon do zó val va ló va lós ta pasz ta la tai ból el vá rá so kat, rep re zen tá ció kat ala kít
ki, ame lye ket bel ső mun ka mo del lek ki fe je zés sel il let. Ezek a mun ka mo del lek a
múlt ta pasz ta la tai alap ján szer ve ződ nek, de a jö vő be ni má sok hoz kap cso ló dó
vi sel ke dést is ezek irá nyít ják.

A ta pasz ta la tok ko rai szer ve ző dé se nyo mán épít jük fel az énről (szelf) al ko tott
mo del lün ket, a „má sik ról” al ko tott mo del lün ket, és a szülő-szelf diád ta pasz ta la -
tai alap ján az „én és a má sik” ál ta lá nos kap cso la ti mo dellt is így ala kít juk ki. 

Bowlby hit te, hogy amit meg ta nu lunk a szü lő–gyer mek kö tő dé si kap cso lat
kon tex tu sá ban, az ge ne ra li zá ló dik bi zo nyos tí pu sú más kap cso la taink ra. 

Egy gye rek, aki tá mo ga tó szü lői bá nás mód ban ré sze sül, va ló szí nű sít he tően
„má sok ról” kiala kí tott rep re zen tá ciói ban má so kat is válaszkésznek és se gí tő -
kész nek rep re zen tál, aho gyan a sa ját szelfjét is gon dos ko dás ra és elis me rés re
mél tó nak íté li meg. Ezek a gye re kek biz ton sá gos kö tő dé si rep re zen tá ció kat ala-
 kí ta nak ki, és haj la mo sab bak az új ta pasz ta la tok hoz is ma ga biz to sab ban és ön bi -
za lom mal kö ze lí te ni. Azok a gye re kek vi szont, akik visszauta sí tást, el ha nya go -
lást vagy inkonzisztens bá nás mó dot ta pasz tal tak meg, va ló szí nű leg bi zony ta lan
kö tő dé si rep re zen tá ció kat ala kí ta nak ki. Ezek a gye re kek új em be rek kel és szi tu-
á ciók kal ta lál koz va se bez he tőb bek, mert sé rült a bi zal muk, hogy ezek ben a hely-
 ze tek ben szen zi tív vá laszt kap nak-e majd (Jacobsen–Hofman 1997).

A kö tő dés ben mu tat ko zó egyé ni kü lönb sé gek mé ré se

A gyer me ki kö tő dés egyé ni kü lönb sé gei nek fel tá rá sa Mary Ainsworth mun kás -
sá gá val kez dő dött. Ainsworth 1954-ben Kam pa lá ba uta zott, és hosszabb időn át
ta nul má nyoz ta az ott élők kö zött az anya–gye rek kap cso lat sa ját sá gait. Ké sőbb,
1961-ben mun ka tár sai val Baltimorban vég zett csa lá dok ott ho ná ban meg fi gye -
lé se ket, mely nek so rán szü le tés től egy éves ko rig kö vet ték az anya–cse cse mő pá -
rok vi sel ke dé sét. Ha vi rend sze res ség gel lá to gat ták a csa lá do kat, ahol meg kö ze lí -
tő leg csa lá don ként 72 órát töl töt tek el. E meg fi gye lé sek nyo mán kiala kí tot tak
egy mód szert, amely Ide gen hely zet né ven vált az egész vi lá gon is mert té a pszi-
 cho ló gu sok kö ré ben (Ainsworth és mtsai 1978).

Ez egy szé les kör ben al kal ma zott el já rás, mely al kal mas ar ra, hogy 12–18 hó-
 na pos kor ban a gyer mek és el sőd le ges gon do zó ja kö zöt ti kö tő dé si kap cso lat
min tá za tát fel mér je. La bo ra tó riu mi vizs gá lat, mely nek cél ja, hogy olyan kö rül -
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ményt te remt sen, mely ben a gyer mek a kö tő dé si sze mély hez va ló kö zel ség ke re -
sé sé nek és explorációjának egyen sú lya meg ra gad ha tó stressz kel tő szi tuá ció ban.
Fo ko za to san emel ke dő erős sé gű stressz hely ze tet hoz nak lét re, amely a kö vet ke -
ző kom po nen sek ből áll: ide gen kör nye zet < ide gen sze mély < anyá tól va ló sze-
 pa rá ció < tel jes egye dül lét.

Az emel ke dő fe szült ség mű kö dés be hoz za a gyer mek kö tő dé si vi sel ke dé si
rend sze rét, és ezál tal meg fi gyel he tő vé vá lik, ho gyan hasz nál ja a gyer mek a kö tő -
dé si sze mélyt a stresszel va ló meg küz dés ben. 

Az el já rás a kö vet ke ző epi zó dok ból áll:
1. Az anyát és a gyer me ket be ve ze tik egy já té kok kal te li szo bá ba (1 perc).
2. Az anya és a gyer mek egye dül van a szo bá ban (3 perc).
3. Be jön egy ide gen sze mély, aki be szél get az anyá val, és pró bál be kap cso -

lód ni a gyer mek já té ká ba (3 perc).
4. Az anya ki megy a szo bá ból, és az ide gen nel hagy ja a gyer me ket (3 perc).
5. (El ső sze pa rá ció.)
6. Az anya vissza tér, az ide gen csend ben tá vo zik (3 perc).
7. (Az el ső új raegye sü lés.)
8. Az anya egye dül hagy ja a gyer me ket a szo bá ban (3 perc).
9. (Má so dik sze pa rá ció).

10. Az ide gen vissza tér a szo bá ba, ha szük sé ges, vi gasz tal ja a gyer me ket
(3 perc).

11. Az anya vissza tér, az ide gen csend ben tá vo zik (3 perc).
12. (Má so dik új raegye sü lés.)

A vi sel ke dé ses vá la szo kat az epi zó dok so rán rész le te sen kó dol ják. A leg több
in for má ciót az anya–gye rek kap cso lat ra vo nat ko zóan a két új ra ta lál ko zá si epi-
 zód ad ja szá munk ra. A mód szer kiala kí tá sát vég ző ku ta tók úgy vé lik, és a ta-
 pasz ta lat is azt mu tat ja, hogy az anya vissza té ré se kor mu ta tott kö zel ség ke re sés
mér té ke és mód ja tük rö zi legin kább az anya–gye rek kö tő dés mi nő sé gét.

A kö vet ke zők ben a kü lön bö ző kö tő dé si min tá za tok ismertetésével foly ta tom
a kö tő dés el mé let be mu ta tá sát.

Szer ve zett kö tő dé si min tá za tot mu ta tó cso por tok

Biz ton sá go san kö tő dők (B cso port)

Ide gen hely zet:
Az anya je len lé té ben ezek a gye re kek nyu god tak, fel fe de zőte vé keny sé get foly tat -
nak. Be le mé lyed nek a já ték ba, az anyát mintegy biz ton sá gos bá zis ként hasz nál -



27

Te het ség és sze mé lyi ség fej lesz tés

ják, ahon nan explorációra in dul nak. Az ide gen meg je le né sé re jól rea gál nak.
Any juk tá vol lé té ben azon ban a já ték te vé keny sé gük ab ba ma rad, nyug ta lan ná
vál nak, és az ide gen sze mély nem tud ja őket meg vi gasz tal ni. Az anya vissza tér te -
kor örül nek, és könnyen megnyugodnak, majd foly tat ják az explorációt.

A kö tő dé si vi sel ke dés és az explorációs vi sel ke dés kö zött egyen súly van, és
ezt az egyen súlyt a kö tő dé si sze mély elér he tő sé ge és a hely zet ide gen sé ge ha tá -
roz za meg.

Ott ho ni meg fi gye lé sek: 
A biz ton sá go san kö tő dő gye re kek ese té ben az ott ho ni meg fi gye lé sek nagy anyai
ér zé keny sé get mu tat tak. Ezek az anyák fo gé ko nyak vol tak cse cse mő jük jel zé sei -
re és kom mu ni ká ció já ra egyaránt. Gyor san és meg fe le lően rea gál tak a gye rek sí-
 rá sá ra, gyen gé den, óva to san érin tet ték meg őket. Ez az adek vát és kie gyen sú lyo -
zott rea gá lás a gyer mek jel zé sei re a cse cse mő re va ló ko rai rá han go ló dást jel zi.
Ke vés szo ron gás, il let ve düh volt lát ha tó a gye re ke ken, és bi zony ta la nul kö tő dő
tár saik nál job ban ke zel he tők vol tak a min den na pi szi tuá ciók ban.

(Az ame ri kai kö zép osz tály gye re kei nek 60%-át so rol ják ide.)

Bi zony ta la nul kö tő dők

Bi zony ta lan/el ke rü lő (A cso port)

Ide gen hely zet:
A kí sér le ti szo bá ban ezek a gye re kek úgy vi sel ked tek, mint ha any juk ott sem lett
vol na, az exploráció, azaz a kör nye zet fel fe de zé se hang sú lyo sabb, mint a kö tő dé -
si vi sel ke dés. Az anya tá vo zá sá ra gyak ran sem mi lyen vi sel ke dé ses reak ciót nem
ad nak, ha mégis sír nak, az ide gen ha té ko nyan meg tud ja vi gasz tal ni őket. Új ra -
ta lál ko zás kor leg több ször vagy nem vesz nek tu do mást, vagy pe dig vi sel ke dé -
sük ben el ke rü lik any ju kat. Lát szó lag jól vi se lik a stresszél ményt, de a fi zio ló giai
mu ta tóik ar ról árul kod nak (szív rit mus, kortizolszint emel ke dik), hogy ezek a
gye re kek is ak tív szo ron gást él nek át a sze pa rá ciós epi zód so rán, sőt még az epi-
 zód be fe je ző dé se után is. 

Ott ho ni meg fi gye lé sek:
Az el ke rü lő vi sel ke dést mu ta tó gye re kek any ja leg több ször kel le met len nek ta lál -
ta a tes ti érint ke zést, így haj la mo sak vol tak visszauta sí ta ni a gye rek tes tikö zel ség
ke re sé sét, ra gasz ko dá sát. 

A gyer mek ré szé ről az el ke rü lő vi sel ke dést, a fo ko zott explorációt úgy ér tel -
mez het jük, mint egy al kal maz ko dást a szü lő kö vet ke ze te sen eluta sí tó vi sel ke dé -
sé hez. 

(Az ame ri kai kö zép osz tály gye re kei nek 25%-át so rol ják ide.)
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Bi zony ta lan am bi va lens/el lenál ló (C cso port)

Ide gen hely zet:
A szo bá ba lé pés kor már szo ron gó nak és ijedt nek lát sza nak, és nem tá voz nak el
az anya kö ze lé ből. Vi sel ke dé sük ter mé sze tes egyen sú lya meg vál to zik, nem in-
 dul nak az új tár gyak fel fe de zé sé re, ha nem csak az anyá hoz va ló kö tő dé si vi sel ke -
dés do mi nál. A sze pa rá ció, azaz any juk tá vo zá sa tel je sen fel dúl ja őket, ami után
a szü lő vissza té ré se sem hoz za meg a várt meg nyug vást. A vi sel ke dé sü ket egy ér-
 de kes ket tős ség jel lem zi, mi sze rint új ra és új ra ke re sik kö zel sé gét, mégis el lenáll -
nak, mi kor any juk vi gasz tal ni pró bál ja őket. Az anya vissza tér te után nem tá vo -
lod nak el tő le, ha nem ag go dal ma san „őr zik” any ju kat, és nem men nek ját sza ni
az új já té kok kal. A kö tő dé si vi sel ke dés az egész vizs gá lat alatt elő tér ben van az
explorációval szem ben. 

Ott ho ni meg fi gye lé sek:
Az am bi va lens/el lenál ló gye re kek anyái nak vi sel ke dé se gye re keik kel szem ben
ki szá mít ha tat lan, jó sol ha tat lan volt. Ezek az anyák ér zé ket le nek vol tak gye re kük
jel zé sei re és kom mu ni ká ció já ra. Meg nyil vá nu lá saik ban gyak ran tet ten ér he tő
volt a gyer mek au to nó miá já nak gát lá sa. A tes ti kon tak tust nem uta sí tot ták el, de
az együt tes in terak cióik kie gyen sú lyo zat la nok vol tak, lát szott, hogy az anya vi-
 sel ke dé sé ből hiány zik a gye rek re va ló rá han go ló dás szán dé ka. 

A gyer mek ré szé ről ezt a dependens, „ta pa dós” vi sel ke dést úgy ér tel mez het -
jük, mely ar ra szol gál, hogy ma gá ra von ja az egyéb ként nem kö vet ke ze tes szü lő
fi gyel mét.

(Az ame ri kai kö zép osz tály gye re kei nek 15%-a so rol ha tó ide.)

Szer ve zett kö tő dé si min tá za tot nem mu ta tó cso port

Széteső/za vart kap cso la ti min tá zat (dezor ga ni zált/dezorien tált) (D csoport)

Ide gen hely zet: 
A vizs gá lat nagy ré sze alatt úgy vi sel ked nek, ami alap ján a há rom ko ráb ban is-
 mer te tett szer ve zett kö tő dé si min tá zat va la me lyi ké be be so rol ha tók len né nek, de
az adott ka te gó riá hoz so ro lást mégis meg kér dő je le zi az, hogy vizs gá la ti szi tuá -
ció alatt vi sel ke dé si stra té giá juk, ha rö vid idő re is, de összeom lik. Ezek nél a 
gye re kek nél a cso port juk nak meg fe le lő szer ve zett vi sel ke dé ses min tá zat jel leg -
ze tes sé gei mel lett, és azon túl meg fi gyel he tők bi zo nyos jel leg ze tes dezor ga ni zá -
ció ra uta ló je gyek is. Ilyen je gyek: egy más után, il let ve egy idő ben meg je le nő,
egy más nak el lentmon dó vi sel ke désmin tá za tok, az ér ze lem ki fe je zé sek nek a nem
meg fe le lő sze mély re va ló irá nyí tá sa, szte reo tip moz gá sok és bi zarr test hely ze tek,
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a moz du la tok, il let ve ki fe je ző moz gá sok le las su lá sa, le fa gyá sa. Ezek a szü lő től
va ló fé le lem, vagyis a dezor ga ni zá ció nyílt je lei, ame lyek a ka te gó riá ba va ló be-
 so ro lás alap ját ké pe zik. 

Main és So lo mon (1990) ír ta le ezt a ne gye dik cso por tot, és a kö vet ke ző jel-
 lem ző ket ren del te hoz zá:

1. A vi sel ke dés az idői szek ven ciák kö ve té sé ben za vart, pl. in ten zív el ke rü -
lést in ten zív kö zel ség ke re sés kö vet.

2. Sok szor egyide jű leg el len té tes vi sel ke dés min tá za tok je len nek meg, pl. el-
 for dí tott fej jel kö ze le dik a szü lő höz.

3. Gyak ran in di rekt moz gá sok és arc ki fe je zé sek, szte reo tip moz gá sok je len -
nek meg a vi sel ke dés ben.

4. A gyer mek vi sel ke dé sé ben felis mer he tők a za var, il let ve a gon do zó tól va ló
fé le lem je gyei.

5. Vi sel ke dé si csönd je len het meg, azaz a vi sel ke dés el hal kul, leáll, meg der -
med.

(Az ame ri kai kö zép osz tály gye re kei nek 10%-át so rol ják ide.) 

Az ilyen kö tő dé sű gye re kek nek nincs ko he rens stra té giá ja a sze pa rá ció ra és
új raegye sü lés re. 

Azért za vart a vi sel ke dé sük, mert ösz tö nö sen ke re sik a kö tő dé si sze mély kö-
 zel sé gét, de mi vel a sze mély fé le lem kel tő (ál ta lá ban bán tal ma zó vagy el ha nya go -
ló), en nek kö vet kez té ben sok szor ért he tet len né és inkonzisztenssé vá lik a vi sel -
ke dés, ame lyet két ér tel mű vál tá sok jel le mez nek. Mi vel az anya a fé le lem
ki vál tó ja, aki egy ben a kö tő dés tár gya is, le he tet len hely zet áll elő, mi sze rint a
gyer mek nek a fe nye ge tő elől a fe nye ge tő höz kel le ne me ne kül nie. Ezál tal nem je-
 lent megol dást a kö tő dé si vi sel ke dés in ten zi tá sá nak se a nö ve lé se, se a csök ken -
té se. Így le he tet len né vá lik a biz ton ság ér zet átélé se a kö tő dé si sze mély irá nyá ba,
ami pe dig a kö tő dé si rend szer nek bio ló giai lag megala po zott funk ció ja len ne
(Main 1995).



A SZÜ LŐI PE DA GÓ GIA, A NE VE LÉ SI STÍ LUS 
HA TÁ SA A FEJ LŐ DÉS RE

A szü lő a gyer mek éle té ben ne ve lői mo dell ként is je len van, így az a kér dés, hogy
mi lyen ne ve lé si stí lus men tén jel le mez he tő a szü lő ma ga tar tá sa, és az, hogy ho-
 gyan hat, mi ként va ló sul ez meg a min den na pi élet ben, kü lö nö sen fon tos a tár-
 gyalt té mánk, a gyer mek sze mé lyi ség fej lő dé se szem pont já ból. 

A szü lői ne ve lé si stí lus a kö vet ke ző vizs gá la ti prob lé mák ra ter jed ki:

• A szü lő és a gyer mek kö zöt ti ér zel mi kap cso lat.
• A szü lő ál tal al kal ma zott ne ve lé si el já rá sok.
• A szü lő ne ve lé si el vei és né ze tei.

A szü lői ne ve lé si stí lus ta nul má nyo zá sa kor azon ban a kü lön bö ző el mé le ti
irány za tok kü lön bö ző té nye zők re he lyez ték a hang súlyt. 

Azok a ku ta tók, akik pszi cho di na mi kus szem lé let tel gon dol kod tak, a szü lő és
a gyer mek kö zött lé vő ér zel mi kap cso lat ra fókuszáltak, és úgy gon dol ták, hogy
az ér zel mi kap cso lat ban meg lé vő kü lön bö ző sé ge kért a szü lői at ti tű dök ben lé vő
kü lön bö ző sé gek fe le lő sek, így ku ta tá saik ban nem a szü lői vi sel ke dést, ha nem a
szü lői at ti tű dö ket vizs gál ták.

A ta nu lás el mé le ti meg kö ze lí tés hí vei ki fe je zet ten a szü lői vi sel ke dés min tá za -
tát vizs gál ták ab ból a meg fon to lás ból, hogy ez te rem ti meg a fel nö vek vő gyer-
 mek szá má ra a ta nu lá si kör nye ze tet (Oroszné Perger Mó ni ka 2002).

Oroszné Perger Mó ni ka (2002) össze fog la lá sá ban a kö vet ke ző mo del le ket is-
 mer te ti:

• Schaefer mo dell je, ahol a ne ve lé si stí lus két di men zió ba szer ve ző dik:
1. au to nó miakont roll,
2. szü lői sze re tet-gyű lö let.

• Becker mo dell je, aki ugyaneze ket a di men zió kat ér zel mi me leg ség–hi deg -
ség és kor lá to zás–en ge dé keny ség nek ne ve zi.
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• Ranschburg mo dell je vi szont a két di men zió alap ján négy kü lön bö ző ne ve -
lé si stí lust kü lö nít el:

1. me leg en ge dé keny
Olyan ne ve lé si at ti tűd, amely ben a szü lő sze re tet tel for dul gyer me ke fe lé,
és igyek szik a le he tő leg ke vés bé kor lá toz ni. Az, hogy mi a kö ve tel mény, kö -
zös kon szen zus alap ján dől el. A szü lő meg kí ván ja bi zo nyos sza bá lyok be-
 tar tá sát és al kal ma zá sát, de ezek a sza bá lyok nem túl szi go rúk és me re vek.
A vi lág fe lé va ló po zi tív oda for du lást ered mé nyez. 

2. me leg kor lá to zó 
Ez az at ti tűd az „agyon sze re tő”, de a vi sel ke dést nagy mér ték ben kont rol lá -
ló szü lők re jel lem ző. Ezek a gye re kek na gyon jól ne vel tek, de sok szor szo-
 ron góak, és vi sel ke dé sük nagy mér ték ben konform mó don szer ve ző dik. 

3. hi deg en ge dé keny
Az el ha nya go ló ne ve lés je le nik meg eb ben a di men zió ban. A szü lő ré szé ről
nem jel lem ző a sze re tet meg nyil vá nu lá sa, eluta sít ja a gye rek kap cso ló dá si
igé nyét. Ez a szü lői eluta sí tás és nem tö rő döm ség gyak ran ered mé nye zi a
gye rek ben a kont rollnél kü li ség kiala ku lá sát, ami az an ti szo ciá lis ma ga tar -
tás fe lé so dor ja. 

4. hi deg kor lá to zó
A szü lői eluta sí tás eb ben az eset ben rej tett, túl zott kor lá to zás ban nyil vá nul
meg, ami a gyer mek egyé ni sé gé nek kiala ku lá sát gá tol ja. Azok a gyer me -
kek, aki ilyen lég kör ben nő nek fel, a ma gas kont roll és az ér zel mi hidegség
kö vet kez té ben gyak ran gát lá so sak, önér té ke lé si za va raik ala kul nak ki.
Szél ső sé ges eset ben ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség is fennáll hat. 

• Dia na Baumrind meg kö ze lí té se
Ta lán a leg nép sze rűbb és legala po sab ban ki dol go zott, azon túl em pi ri ku -
san is alá tá masz tott el mé let Dia na Baumrind meg kö ze lí té se. Ez a ku ta tás
több mód szert és több hely színt is be vont a vizs gá la tok ba. Egy részt a ki-
 kép zett meg fi gye lők a csa lá dok ott ho ná ba lá to gat tak el, ahol is a csa lá di in-
 terak ció kat kö vet ték nyo mon a va cso ra kez de té től a gye rek le fek te té séig.
In ter jú kat is ké szí tet tek a szü lők kel együtt, és kü lön-kü lön is, ame lyek a
gyer mek ne ve lé si el vek ről és szo ká sok ról szól tak. Más részt pe dig a ki kép -
zett meg fi gye lő ket óvo dá ba is ki küld ték, hogy je gyez zék le és ér té kel jék a
gyer me kek vi sel ke dé sét meg szo kott te vé keny sé geik alatt. Az óvo dá ban a
meg fi gye lők egy 72 té telt tar tal ma zó ská lán ér té kel ték a gye re ke ket. A té te -
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lek kor re lá ciói alap ján 7 el len tét pá ron ala pu ló di men ziót si ke rült azo no sí -
ta ni, ami az óvo dai vi sel ke dést kép vi se li. Ezek a di men ziók: 1. El len sé ges–
ba rát sá gos; 2. El lenál ló–együtt mű kö dő; 3. Ha tal mas ko dó–en ge dé keny; 
4. Ural ko dó–alá za tos; 5. Cél tu da tos–cél ta lan; 6. Tel je sít mény orien tált–
nem tel je sít mény orien tált; 7. Ön ál ló–be fo lyá sol ha tó.

Azt vizs gál ták, hogy mi lyen szü lői ne ve lé si stí lus mi lyen óvo dai vi sel ke -
dést ered mé nyez. Az ered mé nyek alap ján há rom szü lői vi sel ke dés min tá -
za tot kü lö ní tet tek el, ame lyek hez jel leg ze tes óvo dai vi sel ke dés mód tár sult. 

Te kin tély el vű stí lus

Ez egy na gyon szi go rú ne ve lé si stí lus, amely ben a ha gyo má nyos nor mák ad ják a
ne ve lés alap el veit. A hang súly a ne ve lői te kin tély tisz te le tén és az en ge del mes sé -
gen van. A nor má tól va ló el té rő vi sel ke dés ese tén szí ve sen és gyak ran bün tet nek. 

Ezek nek a gye re kek nek az óvo dai vi sel ke dé se egy ki csit gá tolt, ke ve seb bet
kez de mé nyez nek, gyak ran ke rü lik a szo ciá lis kon tak tust, ke vés bé spontának, és
időn ként az ér dek lő dés hiá nya is tet ten ér he tő.

Irá nyí tó ne ve lői stí lus

A leg fon to sabb kiin du ló pont a ne ve lés ben az, hogy a szü lők és a gyer me kek jo -
gai egyen lők, de az el vá rá sok egyér tel műek a gyer mek fe lé. Rit kán al kal maz nak
bün te tést, az ön ál ló vi sel ke dést ösz tön zik. A sza bá lyo kat szí ve sen el ma gya ráz -
zák, és adott eset ben meg is vi tat ják. A gyer mek né ző pont ja lé nye ges a dön té sek
meg ho za ta lá ban.

Az óvo dai vi sel ke dés ben az így ne velt gye re kek az előb bi cso port nál na gyobb
ön ál ló sá got mu tat nak, és bát rab bak is kü lön bö ző szo ciá lis hely ze tek ben. A sza -
bá lyok szü lők ál tal tör té nő fo lya ma tos ma gya rá za ta se gí ti a szo ciá lis beil lesz ke -
dést.

En ge dé keny stí lus

Az ilyen ne ve lé si stí lust kép vi se lő szü lők túl zott sza bad sá got biz to sí ta nak a gyer-
 me kük nek, amellyel az nem tud min dig mit kez de ni. Ke vés a kont roll és a sza-
 bály, a szü lők ab ban hisz nek, hogy a gyer mek nek a sa ját ta pasz ta la tain ke resz tül
kell ta nul ni. A má sik két ne ve lé si stí lus sal szem ben itt ke ve sebb az el vá rás a gye-
 rek kel szem ben. 

Óvo dai vi sel ke dé sük ben ezek a gye rek éret le nek, ne he zen tud nak in du la tai -
kon ural kod ni. A dol go kért va ló fe le lős ség vál la lás és az ön ál ló ság is csor bát
szen ved. 
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Ren ge teg vizs gá lat szü le tett Baumrind ne ve lé si ti po ló giá já ból kiin dul va.
Ezek alap ján el mond ha tó, hogy a fiúk ke vés bé jól bír ják a te kin tély el vű ne ve lést,
mint a lá nyok. A te kin tély el vűen ne velt fiúk nál a ha rag ki fe je zé se és a te kin téllyel
szem be ni el lenál lás gya ko ri volt. Hosszú tá von az óvo dá tól a kö zép is ko láig vizs-
 gál va, az irá nyí tó ne ve lé si stí lus elő nyei ér vé nye sül nek az is ko lai tel je sít mény és a
tár sas kész sé gek vo nat ko zá sá ban. (A ti po ló gia rész le tes leírá sát lásd Cole–Cole
2006.)

• Maccoby és Mar tin két di men ziós mo dell je
Maccoby és Mar tin a szü lői vi sel ke dés min ták in terak ciós elem zé se kor
szin tén két di men ziót kü lö ní tet tek el. E két di men ziós osz tá lyo zás sze rint a
szü lői kor lá to zás mér té ke, il let ve a szü lői ér ze lem ala ku lá sa a mérv adó a
szü lői ne ve lé si stí lus ala ku lá sa kor.
1. Di men zió a szü lői kor lá to zás mér té két je lö li meg, azaz azt a kér dést

fe sze ge ti, hogy mi lyen mér té kű sza bad sá got vagy au to nó miát biz to sít a
szü lő a gyer mek szá má ra. Eb ből a szem pont ból a szü lő le het 1. pa ran -
cso ló, kontrolláló, il let ve 2. nem kö ve te lő, ke vés sé kor lá to zó. 

2. Di men zió a szü lő gyer me ké hez fű ző dő ér zel mi vi szo nyát ra gad ja
meg, amely nek szél ső sé ges tí pu sai az 1. el fo ga dó, ér zé keny, gyermekköz-
pontú és az 2. eluta sí tó, ér zé ket len, szülőközpontú.
• Ha a ma gas kont roll ér zé keny ség gel pá ro sul, ak kor irá nyí tó szü lői

ma ga tar tás sal van dol gunk, amely köl csö nös két irá nyú kom mu ni ká -
ció ra épít.

• Ha a ma gas kont roll eluta sí tó, ér zé ket len szülőközpontú ér zel mi vi-
 szo nyu lás sal pá ro sul, ak kor te kin tély el vű, ha tal mát ér vé nye sí tő ne-
 ve lé si stí lus ala kul ki. 

• Ha a kont roll ala csony szin tű és az ér zel mi vi szo nyu lás el fo ga dó, ér-
 zé keny, gyermekközpontú, ak kor el né ző ne ve lé si stí lus va ló sul meg.

• Ha az ala csony szin tű kont roll eluta sí tó, ér zé ket len, szülőközpontú
vi szo nyu lás sal jár együtt, ak kor gond at lan, el ha nya go ló, kö zöm bös
és ér dek te len ne ve lé si stí lus ala kul ki (Maccoby–Mar tin 1983, idé zi
Cole–Cole 2006).

Maccoby és Mar tin az ér zé keny ség di men zió ja alatt nem a gyer mek
min den től füg get len ér zel mi el fo ga dá sát ér ti, ha nem ki fe je zet ten a gyer-
 mek jel zé sei re va ló ér zé keny ség re és an nak fi gye lem be vé te lé re utal. Így az
ezen az ala pon szer ve ző dő ér zé keny ség mér té ke alap ján kü lön böz te ti meg
a gyermekközpontú és a szülőközpontú ne ve lé si stí lust (Oroszné Perger
Mó ni ka 2002).



ERIKSON PSZI CHO SZO CIÁ LIS FEJ LŐ DÉS EL MÉ LE TE

A dán szár ma zá sú Eric Erikson (1902–1994) egy össze tett fej lő dés mo dellt ala kí -
tott ki, mely ben a pszi choana li ti kus teó ria ha gyo má nyos el kép ze lé sé re épít ve,
azon túl lép ve és azt kiegé szít ve a sze mé lyi ség ala ku lá sá ra ha tó szo ciá lis té nye ző -
ket hang sú lyoz ta az élet hosszig tar tó fej lő dés kon cep ció já nak ke re tein be lül. 

A fej lő dést egy meg nem sza ka dó fo lya mat ként kép zel te el, amely tes ti és lel ki
ér te lem ben is a szü le tés től egé szen a ha lá lig tart. Ez a kon cep ció na gyon új sze rű
volt a ma ga ko rá ban, ugyanis a leg több szer ző az em be ri fej lő dés lé nye gi as pek -
tu sa alatt a szü le tés től a ser dü lő kor vé géig tar tó idő sza kot je löl te meg. Erikson az
em be ri éle tet „op ti má lis” eset ben egy na gyon po zi tív és elő re mu ta tó fo lya mat -
ként kép zel te el, amely ma gá ban rej ti a fo lya ma tos vál to zás és a gya ra po dás le he -
tő sé gét. Az em be ri élet cik lu sát sza ka szok ban je le ní tet te meg (pszi cho szo ciá lis
stá diu mok), mely ben az egyén nek kü lön bö ző prob lé má kat kell megol da nia.
Ugyanúgy, ahogy a test és a kog ni tív mű kö dé sek vál to zá son men nek ke resz tül a
fej lő dés so rán, úgy vál toz nak meg azok a prob lé mák is, ame lye ket az em be rek -
nek az éle tük so rán meg kell ol da ni. Min den élet sza kasz nak egy sa já tos prob lé -
má ja van, ame lyet ő krí zis ként de fi niál. Ezek a pszi cho szo ciá lis krí zi sek a fej lő -
dés ter mé sze tes ve le já rói, ame lye ket úgy kell te kin te ni, mint az adott élet kor ra
jel lem ző sa já tos konflik tus hely ze te ket. Ezek nek a krí zi sek nek a megol dá sa, ki-
 me ne te le, azaz ho gyan is si ke rült meg bir kóz ni a sza kasz ban elénk buk ka nó 
tí pu sos élet prob lé má val, dön tően be fo lyá sol ja a kö vet ke ző élet sza ka szok ala ku -
lá sát. A krí zis op ti má lis megol dá sa nö ve ke dé si le he tő sé get ígér, de a sé rü lés le-
 he tő sé gét is ma gá ban rej ti. 

A fej lő dé si sza ka szok egy más ra épül nek, és az epigenetikus elv sze rint mű-
 köd nek, azaz a fej lő dés elő re meg ha tá ro zott sor rend jé ben kö ve tik egy mást. Ezt a
a sor ren det sem átug ra ni, sem fel cse rél ni nem le het.

Az adott krí zis si ke res megol dá sa biz to sít ja, hogy az egyén fel ké szül hes sen 
a so ron kö vet ke ző újabb pszi cho szo ciá lis prob lé má ra. A kü lön bö ző élet sza -
kaszok ban nem csak felada tok kal szem be sü lünk, de pszi chés és szo ciá lis ér te -
lem ben is újabb élet ta pasz ta la tok ra te szünk szert. Mi vel a sza ka szok egy más ra
épül nek, így az elő ző stá diu mok sa já tos és egyé ni min tá za tot mu ta tó megol dás -
mód jai be fo lyá sol ják az egyén kö vet ke ző sza ka szok ban tör té nő mű kö dés mód-
 ját az adott élet feladat tal kap cso lat ban. Erikson sze rint azon ban az egyes élet-
 sza ka szok ban fel buk ka nó konflik tu so kat vagy krí zi se ket nem le het egész hát ra -
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lé vő éle tünk re vo nat ko zóan tel jes ség gel megol da ni. Hiá ba old juk meg az adott
konflik tust és érünk el si ke re sen az adott stá dium ban egy pszi cho ló giai „mi nő -
sé get”, kü lön bö ző for má ban és in ten zi tás ban fel buk kan va új ra és új ra ta lál koz -
ha tunk ve le. 

Az Erikson ál tal leírt krí zi sek a ko ráb bi fe je zet ben már em lí tett úgy ne ve zett
nor ma tív át me ne tek vagy krí zi sek cso port já ba tar toz nak, ame lyek re jel lem ző,
hogy ál ta lá no sak, vár ha tók és an ti ci pál ha tók. Meg kell kü lön böz tet ni őket az
úgy ne ve zett akcidentális krí zi sek től, ame lyek vá rat lan ese mé nyek hez kö tőd nek;
nem le het őket ki szá mí ta ni.

A kö vet ke zők ben az Erikson-féle 8 pszi cho szo ciá lis sza kaszt fej te ném ki,
ame lyek so rán az egyes élet sza ka szok nor ma tív krí zi sei je le ní tőd nek meg. 

1. Cse cse mő kor (1 év) Bi za lom vs. bi zal mat lan ság

A cse cse mő nek az élet el ső esz ten de jé ben meg kell ta nul nia bíz ni má sok ban. Az
élet sza kasz alap ve tő krí zi se az, hogy a bi za lom vagy a bi zal mat lan ság ál la po ta
ural ja majd a gyer mek lel ki ál la po tát. A bi za lom azon a gon do zá si fo lya ma ton
ke resz tül fej lő dik, aho gyan a gyer mek alap ve tő igé nyeit rend sze re sen és fo lya -
ma to san kielé gí tik. A leg ko ráb bi idő szak ban az anya köz ve tí ti a gyer mek szá má -
ra a vi lá got, így kulcs sze re pet vál lal a gye rek ko rai sze mé lyi sé gé nek fej lő dé sé ben
és a vi lág hoz és má sok hoz va ló op ti miz mu sá nak, bi zal má nak a kiala ku lá sá ban.
Ha e kor szak ban a bi za lom ér zé se ural ja alap ve tően a gyer mek ér zés vi lá gát, ak -
kor a re mény re va ló ké pes sé ge is megerő sö dik. 

A rend sze res gon do zás, gon dos ko dás hiá nyos, meg bíz ha tat lan és elő re je lez -
he tet len volta mel lett a bi zony ta lan ság, az el ha nya golt ság és re mény te len ség ér-
 zé se je lent ke zik. Ez a vi lág hoz va ló vi szo nyu lás ké sőbb sem vál to zik alap ve tően,
ne he zen tud majd má sok ban fel tét le nül meg bíz ni, és ez in ti mebb em be ri kap-
 cso la tai nak kiala kí tá sát és fenn tar tá sát is je len tő sen meg za var ja. Az élet ko rai
sza ka szá ban a meg bíz ha tat lan és ki szá mít ha tat lan gon dos ko dás kö vet kez té ben
lét re jött alap ve tő bi zal mat lan ság a ké sőb bi évek ben ne he zen kor ri gál ha tó. 

2. Kis gyer mek kor (2–3 év) Au to nó mia vs. két ség be esés

Ez a sza kasz a má so dik–har ma dik élet év re ter jed ki. Eb ben az élet kor ban a gyer-
 me kek tes ti fej lő dé se olyan stá dium ba lép, hogy egy re in kább el lenőr zést ké pes
gya ko rol ni a sa ját cse le ke de tei fe lett, le he tő vé vá lik az izom mű kö dés aka rat la gos
irá nyí tá sa. A sza kasz prob lé má ja és egy ben felada ta is a sa ját cse lek vé sei vel kap-
 cso la tos au to nó mia ér zé sé nek kiala kí tá sa. Az ez zel el len té tes ta pasz ta lat az ön-
 ma gunk cse le ke de tei vel kap cso la tos ké tely és szé gyen ér zé sét rej ti ma gá ban. 
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Erikson eb ben az élet sza kasz ban Freud hoz ha son lóan kiemelt je len tő sé gű -
nek lát ja a szo ba tisz ta ság ra va ló szok ta tást. Az au to nó mia kiala kí tá sá ra és gya-
 kor lá sá ra jó mód az ürí tés fe let ti kont roll meg szer zé se és irá nyí tá sa. A sa ját test
fe let ti biz ton sá gos kont roll az ön kont roll ér ze tét biz to sít ja a gyer mek szá má ra,
amely ön bi za lom mal töl ti el. Ez az ér zés azon ban nem csak a szo ba tisz ta ság ala-
 ku lá sa ré vén fej lő dik, ha nem a min den na pi élet sa já tos ese mé nyei kap csán is.
A moz gás fej lő dé se so rán a gyer mek előtt ál ló tér ki tá gul, egy re töb bet fog lal ko -
zik a kör nye zet ese mé nyei vel és tár gyai val. Ha kör nye ze té ben va ló ön ál ló cse le -
ke de tei öröm mel és fel fe de zés sel jár nak, ak kor megerő sö dik a gyer mek ben az
au to nó mia és a kom pe ten cia ér zé se. Si ke res al kal maz ko dás ese tén az aka rat én-
minősége ala kul ki. 

Ha vi szont ál lan dóan meg gá tol ják, aka dá lyoz zák, ki gú nyol ják és bí rál ják,
ak kor sa ját ér té keit és ha té kony sá gát fog ja a gyer mek két ség be von ni, a szé gyen
és a ké tely ér zé se fog ja kí noz ni. Cse lek vé sei ben vissza fo gott, tár sas kap cso la tai -
ban pe dig vissza hú zó dó lesz. 

3. Óvodáskor (3–6 év) Kez de mé nye zés vs. bűn tu dat

A har ma dik–ha to dik év ide jé re esik ez a sza kasz, amely nagy já ból az óvodáskor-
nak fe lel meg. Ez a pe rió dus a freu di fal li kus sza kasszal esik egy be, ami kor is
Freud sze rint az el len ke ző ne mű szü lő vel kap cso la tos „sze xuá lis” kí ván csi ság és
fan tá ziák miatt ala kul ki el ső sor ban a bűn tu dat ér ze te. Erikson a kez de mé nye zés
és bűn tu dat jelenségkörét szé le seb ben ér tel me zi, a fi zi kai és szo ciá lis kör nye zet
ese mé nyei re egyaránt vo nat koz tat ja. 

A gyer mek egy re ön ál lóbb, füg get le nebb lesz. Erős a vágy ben ne a kez de mé -
nye zés re, sok ön ál ló ak ciót ter vez és hajt vég re, amely fő ként a já ték ban nyil vá -
nul meg, de a kör nye zet leg kü lön bö zőbb tár gyai és azok mű kö dé se is ér dek lő dé -
sé nek kö zép pont já ban áll nak. Az ön ál ló ság és a kez de mé nye zés ál tal ala kul ki a
szán dék én-minősége. A kí ván csi ság és a vágy, hogy ha tást gya ko rol jon kör nye -
ze té re, időn ként olyan erős tud len ni, hogy az bün te tés be vagy hely te le ní tés be
tor kol lik. Ha ez túl erő sen és na gyon gyak ran je len van a ne ve lé si kör nye zet ben,
ak kor a gyer mek csök ken te ni fog ja kez de mé nye zé si kí sér le teit, vissza hú zó dik és
ön ál ló cse le ke de teit bűn tu dat fog ja kí sér ni. Ha vi szont meg ta nul nak kez de mé -
nyez ni, ön ál lóan cse le ked ni és sa ját tel je sít mé nyük nek örül ni, ak kor a ké sőb -
biek ben is bát rak lesz nek majd vá gyaik meg ha tá ro zásá ban és cél jaik eléré sé ben. 

4. Is ko lás kor (6–11 év) Tel je sít mény vs. ki sebb ren dű ség

Az is ko lás kor ral kez dő dik ez a sza kasz, és nagy já ból a ser dü lő kor ele jéig tart. Ez
a freu di látenciakor ide jé nek fe lel meg. A látencia-idő szak nak meg fe le lően a ne -
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mi fe szült sé gek alább hagy nak, a nö vek vő gyer mek fi gyel mét új tár sas kör nye ze -
te, az is ko la vi lá ga kö ti le. Az is ko lá ba va ló beil lesz ke dés és leg fő kép pen az ot ta ni
helyt ál lás és tel je sít mény mi nő sé ge, ami meg ha tá ro zó az önér té ke lé se szem-
 pont já ból. Eb ben az élet sza kasz ban is meg ma rad a gyer mek ben a vágy, hogy ha-
 tást gya ko rol jon a kör nye ze té re, de ezt mos tan ra már olyan for má ban kell ten-
 nie, ahogy ezt má sok meg kí ván ják és el vár ják. Fi gye lem be kell ven nie a má sok
ál tal jó nak, he lyes nek ítélt dol go kat, és igye kez nie kell ezek nek meg fe le lően cse-
 le ked ni. Az is ko la az el ső olyan in téz mény, ahol fo lya ma to san és szisz te ma ti ku -
san felada tok elé ál lít ják az egyént, ame lye ket az tán ér té kel nek. Ez a fo lya mat
óha tat la nul oda ve ze ti az egyént, hogy sa ját és má sok tel je sít mé nye kiemelt fon-
 tos sá gú lesz az éle té ben. A tár sak kal va ló össze ha son lí tás kö vet kez té ben fel lép -
het a sza kasz ve szé lyé nek tar tott ki sebb ren dű sé gi ér zés, amely az elég te len ség ér-
 ze té vel tár sul. Ez az ér zés na gyon tar tós sá tud vál ni, ne he zen ol dó dik, és a
jö vő be ni tel je sít mény hez va ló vi szony ban meg ha tá ro zó sze re pe van. Azok nak a
gyer me kek nek kü lö nö sen ne héz dol guk van, akik na gyon erő sen meg akar nak
fe lel ni kör nye ze tük el vá rá sai nak, őket min den ne ga tív ér té ke lés na gyon meg-
 rázza, és ing atag gá vá lik önér té ke lé sük. Tár sa dal mi szem pont ból ez a sza kasz ki-
emelt je len tő ség gel bír, ugyanis eb ben az idő szak ban „nő be le a mun ka vi lá gá -
ba”, és szer zi meg a kom pe ten cia él mé nyét. 

5. Ser dü lő kor (12–20 év) Iden ti tás vs. sze rep kon fú zió

Ez az élet sza kasz a pu ber tás tes ti vál to zá sai val kez dő dik, ami Erikson sze rint
nagy já ból a hu sza dik évig tart. Eb ben a kor ban az egyén szem be sül a ne mi érés-
 sel, ki kell ala kí ta nia ne mi iden ti tá sát. Ta lál ko zik a fel nőtt szerep és fel nőtt vi lág
bi zony ta lan sá gá val, és ke re si azo kat a le he tő sé ge ket, ame lyek ré vén ő is be kap -
cso lód hat a tár sa da lom és a kul tú ra foly to nos sá gá ba egy élet pá lyát vá laszt va. Új
tár sas sze re pe ket vesz fel, a ba rát sá gok is egy re szo ro sab bá vál nak, el kez dő dik az
el len ke ző nem mel va ló kap cso lat egy re in ti mebb for mái nak a kiala kí tá sa. A szü -
lők kel va ló kap cso la tot is szük sé ges új ra de fi niál ni. Ez zel az ál lí tás sal a leg több
ser dü lő egyetért: „már nem va gyok gyer mek, de még nem va gyok fel nőtt”
(Cole–Cole 2006). Az iden ti tás ke re sé sé nek nor ma tív út ja az iden ti tás krí zis át-
élé se, mely nek ter mé sze tes ve le já ró ja a sze rep kí sér le te zés, amely so rán a fia ta lok
kü lön bö ző élet hely ze te ket és vi sel ke dés mó do kat pró bál nak ki. Erikson sze rint
az iden ti tás a sze mé lyes és tár sas én-fogalom össze fo nó dá sá ban ala kul ki. E két
té nye ző in teg rá ció ja ered mé nye zi, hogy a fia tal szert tesz a sze mé lyes fo lya ma -
tos ság és a bel ső össz hang él mé nyé re (Carver–Scheier 1998). Szi lárd iden ti tás
hiá nyá ban nincs in teg rált én-érzés, sze rep kon fú zió lép fel, amely azt je len ti,
hogy az énkép egyes össze te vői egy más sal összeegyez tet he tet len nek tűn nek. Eb -
ben az élet sza kasz ban hang sú lyos sá vá lik új ra vá laszt kap nunk a „ki va gyok én?”
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kér dés re. Meg kell ta lál ni azo kat a sze re pe ket, ame lyek kel azo no sul ni vá gyunk,
és ezek nek a sze re pek nek meg fe le lő vi sel ke dés for mák kiala kí tá sá ra kell tö re ked -
nünk. A szerepdiffú zió ál la po tá ban lé vő sze mély ne he zen vá laszt hi va tást, és
nem tud el kö te le ződ ni sem mi lyen ko mo lyabb cél mel lett. A tár sa da lom ál tal fel-
 kí nált sze re pek kö zül gyak ran egyet len olyan sincs, ame lyet szí ve sen ma gáé nak
val la na, ezért ez az ál la pot gyak ran tor kol lik ni hi liz mus ba vagy an ti szo ciá lis vi-
 sel ke dé sek be. A szilárd iden ti tás kiala kí tá sá val vi szont a hű ség eré nyét tud hat -
juk ma gun ké nak, ami eb ben az ér te lem ben a fel me rü lő el lent mon dá sok el le né re
is a sa ját iden ti tá sunk hoz va ló ra gasz ko dást je len ti (Carver–Scheier 1998).

6. Fia tal fel nőtt kor: In ti mi tás vs. izo lá ció

A fia tal fel nőtt kor ide jén az in ti mi tás kiala kí tá sát vagy az egye dül ma ra dás és el-
 ma gá nyo so dás di lem má ját lát ja a leg fon to sabb nak Erikson. Ez az idő szak a hú-
 szas évek kö ze péig tart. Az iden ti tás megerő sö dé sé vel a fia ta lok egy re in kább 
ké pe sek az ön feladás ra, a má sok irán ti szo li da ri tás kiala kí tá sá ra és az egy re
meg hit tebb és ben ső sé gesebb kap cso la tok kiala kí tá sá ra. Ez ér vé nyes mind a ba-
 rá ti, mind a sze rel mi kap cso la tok ese té ben. A sta bil iden ti tás mel lett az el kö te le -
ző dés ér zé se olyan erős, hogy a fia tal tar tó san fenn tud ja tar ta ni ba rá ti kap cso la -
tait az eset le ges el lent mon dá sok el le né re is, de ez a faj ta vi sel ke dés meg fe le lő
er köl csi erőt és er köl csi ér zé ket is kí ván.

E kor szak jel lem ző je, hogy az in tim kap cso la tok ban, és az érett pár vá lasz tás
so rán a má sik em ber rel va ló azo nos ság ke re sé se úgy zaj lik, hogy sa ját iden ti tá sa
és in teg ri tá sa nem ke rül feladás ra. Erikson sze rint iga zá ból ek kor éri el az em ber
a va ló di ne mi érett sé get, a ko ráb bi sze xua li tás lel ki ér te lem ben in kább az iden ti -
tás megerő sí té sé re szánt kí sér let ként ér té kel he tő. A sza kasz ve szé lye a szo ciá lis
izo lá ció, ami kor az egyén ke rü li az in ti mi tás koc ká za tá val já ró kap cso la to kat, és
el tá vo lo dik, el szi ge te lő dik má sok tól. Az el szi ge te lő dés, ha sa ját bel ső szán dék
mel lett tör té nik, ak kor azt úgy ér tel mez het jük, hogy az egyén a sa ját iden ti tá sát
ér zi fe nye get ve az in tim kap cso la tok ál tal, így má sok el ke rü lé sé vel pró bál ja
fenn tar ta ni in ga tag és bi zony ta lan iden ti tás ér zé sét. Az is elő for dul hat, hogy va-
 la ki, ép pen el len ke ző leg, túl zott in ti mi tás ra tö rek szik, és sa játiden ti tás-feladá sa
tör té nik a társ szük ség le tei nek kielé gí té se ér de ké ben. A krí zis meg fe le lő megol -
dá sa ese tén az in ti mi tás hoz kap cso ló dó, kiala ku ló én-minőség a sze re tet. 

7. Fel nőtt kor: Ge ne ra ti vi tás vs. stag ná lás

A fel nőtt kor élet sza ka sza ez, amely a leg hosszabb pszi cho szo ciá lis stá dium nak
te kint he tő 60 éves ko rig tart. A test és a lé lek al ko tá sai is ide tar toz nak, ame lyek -
kel ki ter jeszt het jük ön ma gun kat. Az ál ta lunk al ko tott és felelőséggel lét re ho zott
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dol gok tar toz nak ide. Nyil ván va lóan az al ko tó ké pes ség egyik leg fon to sabb te rü -
le te az új ge ne rá ció lét re ho zá sa és fel ne ve lé sé nek a prob lé má ja. De ide tar to zik
min den olyan feladat, mely ben az egyén te rem te ni tud (pél dául a ta ní tás vagy a
mű vé sze ti te vé keny sé gek is). Fő kép pen va la mi olyan do log nak a lét re ho zá sa az
élet feladat eb ben a sza kasz ban, ami túlél ben nün ket. Ez va la mi kép pen azt je len -
ti, hogy az em ber a jö vő nek szen te li ma gát. A krí zis ideá lis megol dá sa ese té ben a
gon dos ko dás ere je és én mi nő sé ge ala kul ki. 

Ha az ilyen jel le gű gya ra po dás el ma rad az em ber éle té ből, ak kor fo ko za to -
san vissza hú zó dik az al ko tást igény lő te rü le tek ről, és a stag ná lás lesz úr rá raj ta.
A stag ná ló em be rek ál ta lá ban én-központúak, én-féltőek, és leg több ször csak a
sa ját szük ség le teik kel van nak el fog lal va. A sze mé lyi ség, ha az al ko tás va la mi -
lyen for má ja ál tal nem gaz da go dik, nem ké pes megújul ni, és nem éli át a fo lya -
ma tos ság él mé nyét, ak kor a stag ná lás ál la po tá ba ke rül ve unat koz ni fog, és ri-
giddé vá lik. 

8. Időskor: Én-integritás vs. két ség be esés

Az időskor az utol só pszi cho szo ciá lis sza kasz, amely ben le zá rul, va la mi kép pen
be fe je ző dik az em ber élet ide je. A 60 éves kor fe let ti idő pe rió dust ért jük ez alatt.
Az el ke rül he tet len vég tu da to su lá sa mel lett ez az idő szak a vissza te kin tés és
szám adás ide je szo kott len ni. Erikson meg fo gal ma zá sa sze rint az em ber ilyen-
 kor fo ko za to san learat ja az elő ző hét sza kasz ter mé sét, és op ti má lis eset ben ki-
ala kul az én-integritás.

Eb ben az élet idő szak ban szin te min den em bert el fog a ha lál fé le lem, és az eh -
hez kap cso ló dó két ség be esés ér zé se, de ha a vissza te kin tés so rán meg tu dunk
ka pasz kod ni ab ban a gon do lat ban, hogy éle tünk alap ve tően ér tel mes volt, és el
tud juk fo gad ni éle tünk tör té ne tét, to váb bá vi szony la gos elé ge dett ség gel tu dunk
ar ra vissza te kin te ni, ak kor kiala kul az in teg ri tás ál la po ta. Az in teg ri tás ál la po tá -
ból pe dig meg szü le tik a böl cses ség én-minősége. 

Az in teg rá ció hiá nyát a gyak ran és nagy erővel elő tö rő ha lál fé le lem jel zi.
A két ség be esés ál la po tá ban lé vő em be rek gyak ran a sor su kat hi báz tat ják si ker -
te len sé gei kért, el vesz te ge tett nek ér zik éle tü ket, és ha új rakezd het nék, ak kor egé-
 szen más képp él nék azt. Ezt az ál la po tot gyak ran kí sé ri a ke se rű ség és a gyű lö let,
de apá tia és dep resszió is jel le mez he ti, amely ab ból a felis me rés ből fa kad, hogy
túl ke vés már az idő ar ra, hogy rossz dön té sei ket kor ri gál ják, és el fe csé relt nek
vélt éle tü ket ér tel mes irány ba for dít sák. (Az el mé let át te kin té sét lásd rész le te sen:
Sza kács–Kul csár 1989.)



MÉG EGY SZER AZ IDEN TI TÁS RÓL: 
MARCIA IDEN TI TÁS ÁL LA PO TOK KON CEP CIÓ JA

Erikson iden ti tás el mé le té ből in dult ki Ja mes Marcia, aki ki dol goz ta az iden ti tás -
ál la po tok kon cep ció ját. Ez a kon cep ció az eriksoni iden ti tás el mé let két leg főbb
fo gal má ra lett felépít ve, ame lyek a krí zis és az el kö te le ző dés vol tak. A krí zis azt a
fo lya ma tot je lö li eb ben az el mé let ben, amely so rán a ser dü lő új ra és éle té ben ta -
lán legerő seb ben szem be sül a „Ki is va gyok én?” kér dés sel. Eb ben a krí zisidő -
szak ban olyan lé nye ges vá lasz tá sok prob lé má já val ta lál ko zik, mint pél dául a ne -
mi iden ti tás kiala kí tá sa, il let ve a pá lya vá lasz tás, amely so rán az egyén kény te len
szám ba ven ni jö vő be ni le he tő sé geit, azo kat ér té kel ni, és szá má ra meg fe le lő al-
 ter na tí vá kon el gon dol kod ni. Az el kö te le ző dés pe dig azt je len ti, hogy a ki vá lasz -
tott ér té kek kel, cé lok kal azo no sul, ma gáé nak te kin ti, mel let tük tar tó san ki tart,
és kö tő dé se ket ala kít ki ezek irá nyá ba. 

Marcia, hogy fel tér ké pez ze az iden ti tás kép zés felada tá val va ló meg küz dés fo-
 lya ma tát, fő is ko lá sok kal ké szí tett in ter jú kat azok pá lya vá lasz tá sá ról, ér ték rend -
sze ré ről, sze xuá lis és po li ti kai at ti tűd jeik ről, val lá sos el kö te le ző dé seik ről. 

Négy iden ti tás ál la po tot kü lön böz te tett meg ab ból a szem pont ból, hogy mi-
 lyen mér ték ben fog lal ko zott va la ki a sa ját iden ti tá sá nak kiala kí tá sá val, és eb ben
el ju tott-e va la mi lyen ered mény re, vagyis si ke rült-e ma gát el kö te lez nie (1. táb lá -
zat).

1. Az elért iden ti tás

Azok az egyé nek, akik ezen a szin ten van nak, átes tek már a krí zis pe rió du son,
meg hoz ták az ön meg ha tá ro zá suk ra vo nat ko zóan a nagy dön té se ket, és ki is tar-
 ta nak ezek mel lett. Vá lasz tot tak hi va tást, kiala kí tot tak, ki dol goz tak sa ját ma guk -
ra vo nat ko zóan bi zo nyos ideo ló giai el ve ket, el kö te le ző dé se ket, ame lyek hez kö-
 vet ke ze te sen ra gasz kod nak. 

1. táb lá zat. Iden ti tás ál la po tok (Marcia)

Nincs krí zis Van krí zis

Nincs el kö te le ző dés Iden ti tás diff ú zió Mo ra tó rium 

Van el kö te le ző dés Ko rai zá rás Va ló di iden ti tás
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2. Ko rai zá rás 

A ko rai zá rás ál la po tá ban lé vők nél már meg tör tént az el kö te le ző dés a leen dő pá-
 lyá val, ne mi sze re pek kel, ér té kek kel kap cso lat ban, de anél kül, hogy kér dé se ket
tet tek vol na fel sa ját ma guk szá má ra, és krí zist él tek vol na át. A leg több ször az
tör té nik, hogy a szü lők ál tal ja va solt ér té kek kel és pá lyá val tör té nik meg az azo-
 no su lás, ko mo lyabb ön vizs gá lat nél kül. A krí zis nél kü li el kö te le ző dés ál la po ta
ez. Gon dol junk a sokge ne rá ciós or vos- vagy jo gászcsa lá dok ra, ahol fel sem me -
rül, hogy a gye rek vá laszt hat más hi va tást is. 

3. Mo ra tó rium

A mo ra tó rium ál la po tá ba tar to zó ser dü lők ép pen az iden ti tás krí zist élik át,
amely so rán már fog lal koz tat ják őket az iden ti tás sal kap cso la tos kér dé sek, de
még nem ta lál ták meg a szá muk ra meg fe le lő vá la szo kat. Ilyen kor a szü lők ál tal
ja va solt ál lás pon tok már nem kielé gí tőek, azo kat eluta sít ják, de a szün te len ke-
 res gé lés és kí sér le te zés még nem ve ze tett tar tós ered mény re a ko he rens önazo -
nos ság-él mény szem pont já ból. Ilyen kor a ser dü lők több sé ge nyi tott, de a sa ját
ma gá ra vo nat ko zó dol gok ban na gyon ér zé keny és sér tő dé keny is. 

4. Iden ti tás diffú zió

Az eb be a cso port ba so rol ha tó egyé nek re jel lem ző, hogy sem iga zi krí zis, sem
iga zi, mély el kö te le ző dés nem tör tént még az éle tük ben. Kö zü lük so kan már át-
él tek és ki pró bál tak kü lön bö ző iden ti tá so kat, de ezek mel lett nem tör tént el kö -
te le ző dés. Idetar toz nak azok, akik gyak ran vál ta nak fog lal ko zást, sze re pe ket,
min dig mást sze ret né nek, de sem mi mel lett nem tud nak megál la pod ni. A diá -
kok ese té ben gyak ran mo ti vá lat lan ság gal, a feladat tu dat kiala ku lat lan sá gá val
pá ro sul, és ezek az egyé nek gyak ran in ter per szo ná lis kap cso la taik ban is fel szí -
ne sek (Cole–Cole 2006). 

Erikson vé le mé nye sze rint az iden ti tás krí zis ideá lis eset ben a hú szas évek ele-
 jéig tart, és en nek ideá lis megol dá sa ként az egyén el jut oda, hogy sa ját, kiala kí -
tott bel ső nor mái és ér ték rend sze re alap ján kö vet ke ze te sen ér té kel je és ítél je meg
sa ját ma gát. Tud juk azon ban, hogy a tár sa dal mi és gaz da sá gi vál to zá sok nak kö-
 szön he tően az el múlt év ti ze dek ben még in kább ter he lő dött és le las sult az iden ti -
tás ala ku lá si fo lya mat, amely nek so rán az egyén nek sok eset ben még több idő re
van szük sé ge, hogy el kö te lez ze ma gát a hi va tá sa, fog lal ko zá sa és po li ti kai, ideo -
ló giai meg győ ző dé se mel lett. 



A PSZI CHOANA LI TI KUS, BEHAVIORISTA 
ÉS KOG NI TÍV MO DEL LEK

A sze mé lyi ség mű kö dé sé nek sok fé le mo dell je, né ző pont ja, meg kö ze lí té se lé te -
zik. A sze mé lyi ség de fi ní ciók is ép pen ezért na gyon vál to za to sak. Eb ben a fe je -
zet ben hár mat ra gad tam ki ezek kö zül, ame lyek rö vid be mu ta tá sá val íze lí tőt 
kí vá nok ad ni a sze mé lyi ség ala ku lá sá nak ma gya rá za tá ban részt  ve vő há rom re-
 le váns el mé le ti fel te vés ből. 

A sze mé lyi ség pszi choana li ti kus mo dell je

A sze mé lyi ség fej lő dé sé ről kiala kí tott, ta lán a mai na pig leg na gyobb ha tá sú teó -
ria a pszi cho ana lí zis. A pszi choana li ti kus el mé let szo ro san kö tő dik Sigmund
Freud oszt rák or vos ne vé hez. Az el mé let mag vát az a freu di el kép ze lés ké pe zi,
hogy az em ber vi sel ke dé sét nagy ban be fo lyá sol ják olyan bel ső erők, ame lyek tu-
 dat ta la nok, azaz kí vül es nek a tu da tos ér tel me zés tar to má nyán. A pszi cho ana lí -
zis ki fe je zés egyaránt vo nat ko zik ma gá ra a freu di sze mé lyi ség el mé let re, a freu di
te rá piás mód szer re, és a freu di ku ta tá si mód szert is ugyanez a szó je lö li. 

Freud a sze mé lyi ség ről két mo dellt al ko tott: az egyik a topografikus, a má sik
a struk tu rá lis mo dell.

A topografikus mo dell a lé lek há rom szint jét, a tu da tos, tudatelőttes és tu dat -
ta lan tar to má nyait je le ní ti meg. A jég hegy ha son la tát hasz nál ta Freud il luszt -
ráció ként, amely sze rint a tu da tos ság csak a jég hegy csú csa, ami ki lát szik, és a 
lé nye ge sen na gyobb és lát ha tat lan rész ké pe zi a tu dat ta lan tar to mányt. Az a ré -
sze a jég hegy nek, ami még lát szik a ví zen ke resz tül, az a tudatelőttes. 

A tu da tos tar to mány Freud sze rint az a lé lek rész, amely ről pil la nat nyi lag tu-
 do má sunk van, ezek ről a gon do la tok ról, vi sel ke dé sek ről, ér zé sek ről tu dunk a je-
 len ben ra cio ná li san gon dol kod ni. Ez zel a te rü let tel szom szé dos a tudatelőttes lé-
 lek rész, amely tu laj don kép pen a nor mál em be ri em lé ke zet tar to má nyát je lö li
meg. Ezek az él mé nyek az adott pil la nat ban nin cse nek a tu da tos tar to má nyon
be lül, de könnyen a tu dat ba moz gó sít ha tók. 

Freud sze rint a lé lek leg fon to sabb mű kö dé sei a tu dat ta lan ban zaj la nak. A tu -
dat ta lan tar tal mait ké pe zik töb bek kö zött ösz tö neink, el foj tott gon do la taink,
szo ron gá sok kal, konflik tu sok kal össze kap cso ló dott vá gyaink, ame lyek anél kül,
hogy tud nánk ró la, erő sen hat nak ránk, és be fo lyá sol ják éle tün ket. Amíg a tu-
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datelőttes tar to mány ele mei könnyen mo zog nak, azaz könnyen a tu dat ba hoz-
 ha tók, és könnyen vissza is csúsz nak a tudatelőttesbe (gon dol junk az em lé ke zés
fo lya ma tá ra), ad dig a tu dat ta lan ba ke rült lel ki tar tal mak, ha egy szer odake rül -
tek, szán dék kal vagy aka rat la go san nem irá nyít ha tók vissza. Pon to san a tu dat ta -
lan konflik tu sok tu da to sí tá sa ér de ké ben dol goz ta ki Freud egye dül ál ló te rá piás
mód sze rét. A struk tu rá lis mo dell se gít sé gé vel ra gad ja meg a sze mé lyi ség össze-
 te vőit, ame lye ket az id, az ego és a szuperego név vel il let. A lé lek ener giái e há rom
sze mé lyi ség rész kö zött osz la nak meg. 

Az id (ösztön-én) a sze mé lyi ség ve le szü le tett ré sze, amely tel jes ség gel tu dat -
ta lan nak te kint he tő: ösz tö neink és in du la taink tár há za. A lel ki élet hez szük sé ges
összes ener gia az id ener giá já ból ered, az id ener giá ja pe dig az em ber ösz tö nös
bio ló giai fo lya ma tai ból adó dik. Freud a sze mé lyi ség mo tor já nak te kin tet te. Az
id az öröm elv sze rint mű kö dik, ami sze rint a szük ség le tek nek azon nal ki kell elé-
 gí tőd niük. Úgy ne ve zett el sőd le ges fo lya ma tok kal dol go zik, me lyek so rán az
egyén úgy éri el a fe szült ség csök ken té sét, hogy a szük ség let kielé gü lé sé re szol-
 gá ló tárgy bel ső vagy men tá lis ké pét ala kít ja ki. Ezt a fo lya ma tot Freud vágy tel je -
sí tés nek ne ve zi. Úgy il luszt rál hat nánk, hogy ab ban az eset ben, ha hiány zik a 
tár sunk, felidéz zük ma gunk ban az ál ta lunk sze re tett em ber ké pét. De a vágy tel -
je sí tés meg tör tén het álom for má já ban is, az álom ké pek kiala kí tá sá val. Mi vel az
idnek nin csen reá lis kap cso la ta a va ló ság gal, így nem al kal mas ar ra, hogy reá li -
san kielé gít se a szük ség le te ket. Ezt a felada tot lát ja el az ego (én). Az ego az idből
me rít ma gá nak ener giát, és az adott kész te tést a kül vi lág kö ve tel mé nyei nek meg-
 fe le lően igyek szik kielé gí te ni. Az ego így a va ló ság elv sze rint mű kö dik, amely a
vi sel ke dés ra cio ná lis ol da lát ké pe zi. A má sod la gos fo lya mat so rán a szub jek tív
bel ső vi lág és az ob jek tív va ló ság kü lönb ség té te le meg tör té nik, és az ego a rea li -
tás elv nek meg fe le lően meg ke re si a szük ség letkielé gí tés re al kal mas tár gyat, így
csök ken ti a fe szült sé get (Carver–Scheier 1998). Freud az összes kog ni tív funk-
 ciót a má sod la gos fo lya ma tok hoz so rol ja, és he lyi leg a leg több ego-funkciót a tu-
 dat ban és a tudatelőttesben he lye zi el. Az id és az ego együtt mű kö dé sé nek meg-
 vi lá gí tá sá ra Freud a ló és lovasa ha son la tot hasz nál ta. A ló je le ní ti meg az
ösztön-ént, aki bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött még meg is va dul hat, meg bok ro -
sod hat, a lovas pe dig az egót jel ké pe zi, aki irá nyít ja a lo vat, vagyis az ösztön-ént. 

A struk tu rá lis mo dell sze rint a sze mé lyi ség har ma dik össze te vő je a szuperego
(felettes én) a tár sa da lom esz me vi lá gá nak bel ső kép vi se lő je, a szü lői és a tár sa -
dal mi ér ték rend meg tes te sí tő je. A szuperego a tö ké le tes ség el ve alap ján mű kö -
dik, a he lyes-hely te len di men ziók ban ér té kel, és ezen elv alap ján felügye li az id
és az ego mű kö dé sét. A szü lői ér té kek be ve tí té se (introjekciója) – ame lyek ideá lis
eset ben meg fe lel nek a tár sa da lom ér ték rend jé nek – ha tá roz za majd meg a szu-
perego ér ték rend jét. 
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Két al rend je vagy al rend sze re van: a lel ki is me ret és az én-ideál. Az én-ideál
azok nak az el kép ze lé sek nek a gyűj te mé nye, ami vé az egyén vál ni sze ret ne, a
meg fe le lő vagy ki vá ló vi sel ke dés kész le tét tar tal maz za. Azok a vi sel ke dé sek,
amiért a gye re ket meg di csé rik, az én-ideálját fog ják gaz da gí ta ni. A má sik al-
 rend szer a lel ki is me ret, amely azo kat a sza bá lyo kat tar tal maz za, ame lyek a hely-
 te len vi sel ke dés ről szól nak. A bün te tett és til tott vi sel ke dé sek a lel ki is me ret 
ré szé vé vál nak. A cse le ke det új bó li el kö ve té se ese tén bű nös ség ér zé sé vel, lel ki is -
me ret-fur da lás sal bün tet a szuperego. Felada ta, hogy gá tol ja az ösztön-én tár sa -
dal mi lag el fo gad ha tat lan im pul zu sait, to váb bá ar ra tö rek szik, hogy az ént rá ve -
gye ar ra, hogy ne ra cio ná lis meg fon to lá sok alap ján cse le ked jen, ha nem mo rá lis
ala pon a tö ké le tes ség el ve sze rint vi sel ked jen. (Lásd rész le te sen: Sza kács–Kul -
csár 1989.)

A sze mé lyi ség fej lő dé se és a mo rá lis fej lő dés ala ku lá sa a pszi choana li ti kus
né ző pont sze rint pár hu za mo san zaj lik. Az Ödipusz-komplexus, il let ve Elekt ra-
komp le xus (az el len té tes ne mű szü lő iránt ér zett von za lom és az azo nos ne mű
szü lő mint ri vá lis eluta sí tá sa) okoz ta ér zel mi fe szült sé get úgy old ják fel a gye re -
kek, hogy azo no sul nak az azo nos ne mű szü lő vel. Ez ál tal az azo no su lás ál tal jön
lét re az id és az ego mel lé a szuperego, amely a sze mé lyi ség er köl csi össze te vő je, és
a sze mély er köl csi ma ga tar tá sát sza bá lyoz za. A szü lő vel va ló azo no su lás ál tal az
er köl csi nor mák beépül nek a sze mé lyi ség be; ezt ne vez zük internalizációnak. Az
er köl csi ma ga tar tás és az er köl csös vi sel ke dés Freud sze rint nagy ban függ at tól,
hogy a szü lő a sza bá lyok be tar tá sá val és meg sze gé sé vel kap cso la to san mennyi re
kö vet ke ze tes. A gyen gén internalizált felettes én kiala ku lá sa ese tén az egyén ne-
 he zen tud a csá bí tás nak el lenáll ni. Az erő sen internalizált, de gyen gén in teg rált
felettes én ha tá sá ra vi szont az egyén a sza bá lyok kö ve té sé ben meg le he tő sen
kény sze res lesz, és ke vés sé lesz ru gal mas. Ha vi szont erő sen internalizált és jól
in teg rált is egy ben a szuperego, ak kor az ego jól tud köz ve tí te ni a vi sel ke dés ben
az id im pul zu sok és a szuperego uta sí tá sok kö zött. 

A sze mé lyi ség fej lő dé sé nek behaviorista mo dell je

A behaviorista vagy ta nu lás el mé le ti meg kö ze lí tés sze rint az em ber vi sel ke dé sé -
nek kul csát a ta nu lás ban ta lál juk meg. A ma ga tar tás vál to zá sai nak oka a kör nye -
zet ju tal ma zó, bün te tő sze re pé ben ke re sen dő. Hí res kép vi se lő je Skinner és a ko-
 ráb ban már idé zett J. B. Watson. 

A ta nu lás el mé let sze rint az er köl csös vi sel ke dést is más vi sel ke dé sek hez ha-
 son lóan sa já tít juk el: ez az el sa já tí tás a klasszi kus ta nu lás el mé le ti fo gal mak kal
meg ma gya ráz ha tó, mint megerő sí tés, kiol tás, bün te tés, ju tal ma zás. A szo ciá lis
ta nu lás el mé let az után zás és a mo dell sze re pét hang sú lyoz za, és épít a be széd
köz ve tí tő sze re pé re. Kieme lik a bün te tés idő zí té sé nek a sze re pét. Úgy gon dol ják
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pél dául, hogy a nem meg fe le lő vi sel ke dést mi nél ha ma rabb fél be kell sza kí ta ni,
és ak kor a ha tás sok kal jobb lesz. Ezt a je len sé get kí sér le ti leg is iga zol ták. Ha már
ját szot tak a gye re kek egy adott já ték kal, sok kal ne he zebb volt a rá vo nat ko zó ti-
 lal mat be tar ta ni (a kí sér let rész le tes leírását lásd Cole–Cole 2006).

A sze mé lyi ség kog ni tív ön sza bá lyo zás pers pek tí vá ja

A sze mé lyi ség kog ni tív fel fo gá sa az elő ző ket tő nél lé nye ge sen újkeletűbb ma gya -
rá zó elv, amely nek kiin du ló pont ja a sze mé lyi ség és a szá mí tó gép mű kö dé se kö-
 zöt ti ana ló gia. Ezen elv sze rint az em be ri vi sel ke dés ma gya rá za ta az in for má ció -
fel dol go zás mi ben lé té ben rej lik. Az em ber mint szá mí tó gép me ta fo ra a kog ni tív
ön sza bá lyo zás pers pek tí va alap el ve: egy fe lől az in for má ció szer ve zé sé vel, fel -
dol go zá sá val, más fe lől pe dig az in for má ció tá ro lá sá val és em lé ke zet ből va ló 
elő hí vá sá val fog lal ko zik. Az el mé let alap fo gal mai köz zé tar toz nak a sé mák, for-
 ga tó köny vek, konst ruk ciók, attribúciók, kog ni tív stra té giák és a szo ciá lis in tel li -
gen cia (Carver–Scheier 1998).

A kog ni tív fej lő dés leg hí re sebb ku ta tó ja az el mé le té ről mél tán hí res sé vált 
Piaget volt, aki nek a kö ve tői ké sőbb el té rő el mé let tel ma gya ráz ták a kog ni tív
mű kö dé sek szer ve ző dé sét. Az egyik ilyen el mé le ti meg kö ze lí tés az in for má ció-
fel dol go zá si meg kö ze lí tés volt; szin tén a szá mí tó gép ha son la tot hasz nál ták, de
nem a sze mé lyi ség, ha nem a kis gyer mek ko ri kog ni tív mű kö dé sek leírá sá ra. 
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II. A SZE MÉ LYI SÉG FEJ LESZ TÉS SZE RE PE

A TE HET SÉG GON DO ZÁS BAN





TE HET SÉG ÍGÉ RET ÉS TE HET SÉG

A te het ség fo gal mán má ra töb bet ér tünk, mint pusz tán a kiemel ke dő ké pes sé -
gek meg lé tét egy bi zo nyos te rü le ten. Pél dául hogy ha szé pen tud va la ki raj zol ni,
at tól ön ma gá ban vé ve még nem te kint jük fel tét le nül fes tő te het ség nek, in kább
csak egy faj ta te het ség ígé ret nek. A te het sé get nem ál lan dó sze mé lyi ség vo nás nak
tart juk, ha nem több kül ső és bel ső té nye ző ál tal meg ha tá ro zott je len ség nek.

A ne ves ma gyar ge ne ti kus, Czeizel End re 2×4+1 fak to ros te het ség mo dell je
(1. áb ra) sze rint a te het ség meg je le né sé ben örök lött és kör nye ze ti össze te vők
együt te sen ját sza nak sze re pet. A mo dell négy-négy egyé nen be lü li és tár sas-kör -
nye ze ti té nye ző nek tu laj do nít kulcs sze re pet a te het ség va ló ra vá lá sá ban. Az el-
 mé let ér tel mé ben az örök le tes adott sá gok (ked ve ző ké pes sé gek) a meg fe le lő kör-
 nye ze ti ha tá sok se gít sé gé vel vál hat nak meg va ló sult te het ség gé (talentummá). Az
egyé nen be lü li té nye zők kö zül az ál ta lá nos ér tel mi adott sá got, a spe ci fi kus men tá -
lis adott sá got (pél dául ze nei, mű vé sze ti, sport be li, ma te ma ti kai stb. adott ság), a
krea ti vi tást és a mo ti vá ciót tart ja fon tos nak. A tár sas kör nye ze ti fak to rok ese té -
ben a csa lá di, a kor tár si, il let ve az is ko lai be fo lyá sok sze re pét eme li ki, to váb bá
ezek mel lett meg fon to lan dó nak tart ja a tár sa dal mi té nye zők fi gye lem be vé te lét is
(Czeizel 2004).

1. áb ra. A Czeizel-modell

Csa lád Is ko la

Kor társ cso por tok Tár sa da lom

Tehetség + Sors

Spe ciá lis men tá lis
adott sá gok

Krea ti vi tá si 
adott ság

Mo ti vá ciós 
adott sá gok

Ál ta lá nos ér tel -
mi adott ság
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Ez utób bi szem pont igen fon tos, azon ban a te het ség el mé le tek rit kán szá mol -
nak ve le. Bi zo nyos tár sa dal mak ki fe je zet ten ked ve ző táp ta lajt nyúj ta nak a te het -
ség ki vi rá goz ta tá sá hoz, míg má sok igen meg ne he zít he tik a te het sé ges em be rek
ér vé nye sü lé sét. A Czeizel-modell az egyé nen be lü li és a kör nye ze ti té nye zők
mel lett egy plusz – úgy ne ve zett „sors” – fak tor be ve ze té sét ja va sol ja, amellyel ar -
ra utal, hogy – ir ra cio ná lis össze te vő ként – a ki szá mít ha tat lan sors nak is nagy
sze re pe van a te het ség ki tel je se dé sé ben. A sors-fak tor ra pél da ként Ke mény Fe-
 renc – a ma gyar ví zi lab da egyik meg ha tá ro zó egyé ni sé ge – gon do la tai ra hi vat -
koz ha tunk: Egy in ter jú ban meg kér dez ték tő le, hogy gyer mek ko rá ban ki ket né-
 zett tá tott száj jal az uszo dá ban. „Szé kely Éváé kat vagy Tátos Nán dit, aki egy
óriá si szám volt” – vá la szol ta –, „min den ki mond ta, több szö rös olim piai baj nok
lett vol na, ha ’40-ben és ’44-ben a vi lág égés miatt nem ma rad el az olim pia. Vol-
 tak ilyen bal sze ren csés em be rek, akik ős te het sé gek vol tak, de nem tud ták be bi -
zo nyí ta ni a vi lág nak.” (Orosz–Bí ró 2009.)



TE HET SÉG ÉS FEJ LŐ DÉS

A hu ma nisz ti kus pszi cho ló giai irány zat em ber ké pé nek meg ha tá ro zó alap fel ve -
té se, hogy min den em ber ve le szü le tet ten tö rek szik a fej lő dés re, ki tel je se dés re.
A fej lő dés szük ség le te e gon do lat alap ján ál ta lá nos em be ri jel lem ző, amely szü-
 le té sé től fog va ki vé tel nél kül min den em ber ben je len van. Abraham Maslow, e
pszi cho ló giai irány zat egyik leg je le sebb kép vi se lő je sze rint a fej lő dés az egyén-
 ben lé vő le he tő sé gek ki tel je sí té sé nek irá nyá ban zaj lik. E ki tel je se dést ne ve zi ő
ön meg va ló sí tás nak. El mé le te alap ján min den ki ben meg van az igény a ben ne 
lé vő ké pes sé gek ki tel je sí té sé re, azon ban a ko ráb ban vagy je len leg ki nem elé gí -
tett hiány szük ség le tek ből fa ka dó bi zo nyos vissza hú zó erők (pél dául a sze re tet-
szük ség let ko rai ér zel mi el ha nya go lás ból fa ka dó kielé gí tet len sé ge) megaka dá -
lyoz hat ják a nö ve ke dé si igé nyek meg va ló sí tá sát. Maslow ön meg va ló sí tás sal
kap cso la tos ku ta tá sai so rán azt ta lál ta, hogy azok a diá kok, akik meg fe lel tek az
ön meg va ló sí tás ál ta la meg ha tá ro zott kri té riu mai nak, a né pes ség legegész sé ge -
sebb ré te gé hez tar toz tak, nem ad ták je lét al kal maz ko dá si za va rok nak, s – ami té-
 mánk szem pont já ból kiemel ke dően fon tos – ké pes sé geik kel, il let ve te het sé gük -
kel meg fe le lően tud tak él ni (Orosz 2009).

A te het ség fej lesz tés cél ja az egyén ben rej lő ké pes sé gek le he tő sé gé nek, ki tel je sí té -
sé nek se gí té se, te hát a fej lő dés és az ön meg va ló sí tás tá mo ga tá sa.

Gagné (1999) ár nyalt, szé les spekt ru mú, di na mi kus te het ség kon cep ció ja a
te het sé get mint fej lő dé si fo lya ma tot kö ze lí ti meg. „Diffe ren ciált adott ság és 
te het ség mo dell je” (DGMT) sze rint a ge ne ti kai lag meg ha tá ro zott kiemel ke dő
adott sá gok a ta nu lá si, fej lesz té si fo lya ma tok ré vén, kü lön bö ző sze mé lyen be lü li
és kör nye ze ti ka ta li zá ló ha tá sok ál tal be fo lyá sol va vál hat nak pro duk tív te het ség -
gé (2. áb ra).
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2. áb ra. Gagné DGMT mo dell je (át vé ve: Turmezeyné–Ba logh, 2009, p. 26)

KA TA LI ZÁ TO ROK

Tanulás, gyakorlás

SZUNNYA DÓ 
TE HET SÉG
KÉ PES SÉG-
 TE RÜ LE TEK

IN TEL LEK TUÁ LIS
In duk tív/de duk -
tív ér ve lés me mó-
 ria, meg fi gye lés,
íté lő ké pes ség stb.

KREA TÍV
Ere de ti ség, öt le-
 tes ség, hu mor
stb.

SZOCIO-AFFEKTÍV
Ve ze tői ké pes ség,
ta pin tat, em pá tia,
ön tu dat stb.

PERCEPTUÁLIS/
MO TO ROS

Erő, koor di ná ció,
ál ló ké pes ség, ru-
 gal mas ság stb.

EGYÉB
Extraszenzoros
ész le lés, gyó gyí-
 tá si ké pes ség stb.

TE HET SÉG
IS KO LÁS KOR BAN 

JEL LEM ZŐ TE RÜ LE TEK

IS KO LAI
Nyel vek, tu do mány
stb.

STRA TÉ GIAI JÁTÉKOK
Sakk, rejt vé nyek,
video stb.

TECH NO LÓ GIA
Tech ni ka, szá mí tó gép
stb.

MŰ VÉ SZE TEK
Kép ző mű vé szet, 
szín ház, ze ne stb.

TÁR SA DAL MI 
TE VÉ KENY SÉG

Ta ní tós ko dás, is ko lai
po li ti ka stb.

ÜZ LET
Eladás, vál lal ko zás stb.

SPORT

INTRAPERSZONÁLIS KA TA LI ZÁ TO ROK
FI ZI KAI

Antropometria, fi ziog nó mia, egész ség stb.
PSZI CHO LÓ GIAI

MO TI VÁ CIÓ: szük ség le tek, ér té kek, 
ér dek lő dé si kö rök stb.

AKA RAT: kon cent rá ció, ki tar tás stb.
SZE MÉ LYI SÉG: tem pe ra men tum, 

jel lem vo nás, rend el le nes ség

KÖR NYE ZE TI KA TA LI ZÁ TO ROK
KÖR NYE ZET

Fi zi kai, szo ciá lis, mak ro/mik ro stb.
SZE MÉ LYEK

Szü lők, ta ná rok, tár sak, men to rok stb.
FELADA TOK

Te vé keny sé gek, kur zu sok, prog ra mok
stb.

ESE MÉ NYEK
Ki hí vá sok, ju tal mak, vé let le nek stb.



A TE HET SÉG GON DO ZÁS REND SZER SZEM LÉ LE TŰ
MEG KÖ ZE LÍ TÉ SE

A te het ség ki bon ta koz ta tá sát be fo lyá so ló fo lya ma tok nem li neá ris ter mé sze -
tűek, így ezek megér té sé re cél sze rű a cir ku lá ris ok sá gi össze füg gé se ket fel té te le -
ző rend szer szem lé le tű meg kö ze lí tést al kal maz ni. A rend szer szem lé let alap ve té -
sei az aláb biak: 

1. A rend sze rek ről el mond ha tó, hogy egy más sal köl csön ha tás ban ál ló ré -
szek ből áll nak. Ha vál to zás áll be bár mely rész mű kö dé sé ben, az ha tás sal
van a töb bi rész, il let ve az egész mű kö dé sé re. 

2. A rend szer egé sze mi nő sé gi leg töb bet je lent, mint pusz tán a ré szek
összes sé gét. 

3. A rend sze rek egy di na mi kus egyen sú lyi ál la pot fenn tar tá sá ra tö re ked nek. 

4. A rend szer köl csön ha tás ban áll a kör nye ze te rend sze ré vel, és ré sze an nak. 

A ter mé szet tu do má nyok után a tár sa da lom tu do má nyok is fel fi gyel tek ar ra,
hogy a rend szer szem lé le tű mo dell se gít sé gé vel na gyon szé pen leír ha tók és meg-
ért he tők bi zo nyos egyé nen be lü li, il let ve sze mély kö zi fo lya ma tok, tör vény sze rű -
sé gek. Így ala po sab ban megért he tők azon je len sé gek is, me lyek alap ve tően meg-
 ha tá roz hat ják az em ber fej lő dé sét, ki tel je se dé sét, a vi lág ban va ló si ke res sé gét.
Gya kor ló pszi cho te rá piás szak em be rek fi gyel tek fel pél dául ar ra a je len ség re,
hogy ami kor több gyer me kes csa lád egyik gye re két va la mi lyen tü net tel pszi cho -
ló gus hoz vit ték, és a pa na szok múl ni kezd tek, ak kor gyak ran egy má sik gyer mek
a csa lád ból – aki vel addig sem mi lyen gond nem volt – kez dett el va la mi lyen tü-
 ne tet pro du kál ni. „Dok tor úr, na gyon örü lünk, hogy Pe ti ke már nem ve rek szik
az osz tály tár sai val. Vi szont Pan ni ka az utób bi idő ben na gyon so kat ron tott az is-
 ko lá ban.” Az ilyen meg fi gye lé sek ve zet tek ah hoz az el gon do lás hoz, hogy ne
pusz tán az egyén ben zaj ló fo lya ma tok ra kon cent rál jon a pszi cho te rá pia, ha nem
a csa lá dot egész rend szer ként ke zel je, mely nek az egyén – az ő bel ső pszi chés
rend sze ré vel együtt – szer ves ré sze. Az is jel lem ző pszi cho te rá piás ta pasz ta lat
volt, hogy a kór ház ban ke zelt fel nőtt be te gek ál la po tá nak ha tá ro zott ja vu lá sa
csa lád juk hoz ha za tér ve gyak ran meg tor pant, vagy épp visszaes tek a ke ze lés előt -



56
Orosz Ró bert

ti szint re. Ez a fo lya mat ért he tőb bé vá lik, ha ar ra gon do lunk, hogy a csa lád mint
rend szer tö rek szik egy egyen sú lyi ál la pot fenn tar tá sá ra (még az eset ben is, ha ez
egy pa to ló giás egyen súly). Te hát ha a rend szer ré sze vál to zik, és ma ga a rend szer
nem mu tat el moz du lást az egyen sú lyi ál la pot ból, ak kor az könnyen vissza húz -
hat ja az adott részt a ko ráb bi mű kö dé si ál la po tá ba.

A fej lő dés, a vál to zás szem pont já ból ezért né ha szük ség sze rű fel boly dul nia
mind az egyé nen be lü li, mind az egyén és kör nye ze te kö zöt ti egyen sú lyi ál la po -
tok nak. To váb bá egy ma ga sabb egyen sú lyi ál la pot vagy fej lő dé si szint eléré sé hez
hoz zá se gít ben nün ket, ha az egyé nen be lül, és a tár sas kör nye zet ben is mi nél
több rész össz hang ja ser ken ti a vál to zás elő moz du lá sát. Mi nél in kább ön ma ga
tel jes sé gé ben tud juk át lát ni, megér te ni az em ber kü lön bö ző szin tű mű kö dé sei -
nek összes sé gét, azok össze füg gé sei nek fi gye lem be vé te lé vel, an nál in kább ké pe -
sek le he tünk ön ma gunk és má sok fej lő dé sét elő moz dí ta ni a ki tel je se dés irá nyá -
ba (Orosz 2009).

A rend szer szem lé le tű te het ség gon do zás né hány fon tos szem pont ja: 
Az egyén bel ső rend sze re mi nél in kább össz hang ban fej lő dik, an nál si ke re -

sebb le het a fej lesz tőmun ka. A bel ső rend szer ré szei elő se gít he tik egy más fej lő -
dé sét, ugyanak kor bár mely rész meg re ke dé se gá tat is szab hat az egész fej lő dé sé -
nek. Ezért hasznos, ha a fej lesz tés a spe ci fi kus kész sé ge ken tú li té nye zők re
(ér zel mi ol dal, tár sas kész sé gek stb.) is irá nyul. 

Az egyén bel ső lé lek ta ni rend sze re egy egyen sú lyi ál la pot fenn tar tá sá ra tö-
 rek szik. A fej lő dés vál to zás sal jár, ugyanak kor a vál to zás hoz né ha szük ség van az
egyen súly át me ne ti meg bom lá sá ra. Fon tos ezért, hogy a ter mé sze tes fej lő dés sel
já ró át me ne ti za va ro kat (me lyek oly kor vissza fej lő dés nek tűn het nek) el tud juk
kü lö ní te ni a fej lő dést meg za va ró va ló di prob lé mák tól. 

Az egyén bel ső rend sze re ál lan dó, szo ros köl csön ha tás ban van kör nye ze te
rend sze ré vel, így – ha son lóan a bel ső ré szek rend sze ré hez – a kül ső kör nye ze ti
rend szer ele mei is je len tő sen se gít he tik vagy hát rál tat hat ják az egyé ni fej lő dést.
Eb ből a szem pont ból igen fon tos té nye ző le het a ne ve lők ener ge ti kai-e gyen sú lyi
ál la po ta, il let ve a te het ség se gí tők koor di nált, egy mást kiegé szí tő mun ká ja.

A kör nye zet rend sze re is sa ját beállt egyen sú lyá nak fenn tar tá sá ra tö rek szik,
így nem mel lé kes, hogy mennyi re ru gal ma san tud rea gál ni az egyé ni vál to zá -
sok ra, vagy mennyi re tud ja kö vet ni az egyén fe jlő dé sét, to váb bá hogy adott eset-
 ben az egyén mi lyen mér ték ben tud ja füg get le ní te ni ma gát a gát ló kör nye ze ti
be fo lyá sok tól.

A kör nye ze ti rend sze rek és ma guk az egyé ni rend sze rek is ré szei a tá gabb tár-
 sa dal mi rend sze rek nek. A tár sa dal mi rend sze rek – köl csön ha tás ban áll va más
tár sa dal mi rend sze rek kel – ma guk is egy faj ta di na mi kus egyen sú lyi ál la pot fenn-
 tar tá sá ra tö rek sze nek. Így az egyén és kör nye ze te fej lő dé se az adott tár sa dal mi
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A sze mé lyi ség fej lesz tés sze re pe a te het ség gon do zás ban

kon tex tus ban meg ha tá ro zott tár sa dal mi ér té kek, nor mák, di na mi ka men tén (ál -
ta lá ban a tár sa da lom fő vo nu la tá val együtt ha lad va) zaj lik. 

A rend szer szem lé le tű meg kö ze lí tés te hát azt fel té te le zi, hogy az egyén ben lé -
vő le he tő sé gek ki bon ta koz ta tá sa össze tett fo lya mat, mely ben pusz tán egy té nye -
ző meg ra ga dá sa nem elég a ki tel je se dés hez. A ko ráb ban be mu ta tott, szé les
spekt ru mú te het ség mo del lek (Czeizel-modell, Gagné-modell) egyér tel műen
meg fo gal maz zák, hogy a te het ség va ló ra vá lá sá hoz a sze mé lyes és kör nye ze ti té-
 nye zők meg fe le lő össz já té ka szük sé ges. A rend szer szem lé let fel hív ja a fi gyel met
ar ra, hogy a te het ség ki bon ta koz ta tá sát be fo lyá so ló té nye zők egy más sal ugyan-
úgy köl csön ha tás ban áll nak, mint aho gyan pél dául az ideg rend sze rünk és hor-
 mon ház tar tá sunk. Az ideg rend sze ri fo lya ma tok be fo lyá sol ják a hor mon ház tar -
tást, a hor mo ná lis vál to zá sok pe dig ki hat nak az ideg rend szer mű kö dé sé re. Így a
te het ség fej lesz té sét a sze mé lyi ség fej lő dé si fo lya ma tá nak egé szé ből az össze füg -
gé sek fi gye lem be vé te le nél kül ki ra gad ni olyan len ne, mint ha úgy ad nánk va la ki -
nek ko moly hor mo ná lis vál to zást oko zó tab let tá kat, hogy köz ben nem szá mo -
lunk az ez zel össze füg gő ideg rend sze ri (pél dául ke dély ál la pot) vál to zá sok kal.
Gon dol junk pél dául ar ra a le he tő ség re, ha egy te het sé ges diák kal, a te het ség gon -
do zás ke re té ben, osz tályt aka runk lép tet ni. Ilyen kor nem elég pusz tán azt a
szem pon tot fi gye lem be ven ni, hogy ő kog ni tív (ér tel mi) szin ten már meg ha lad -
ta a sa ját élet ko rát. Fon tos, hogy te kin tet tel le gyünk ar ra is, hogy hol tart az ér-
 zel mi és az er köl csi fej lő dés ben, hogy mi lye nek a tár sas kész sé gei, mi lye nek az
ér zel mi igé nyei, mennyi re sze ret az ak tuá lis osz tá lyá ba jár ni, ho gyan tud új kö-
 zös ség be il lesz ked ni. Hi szen ha az új kö zös ség ben el szi ge te lő dik, nem kap meg-
 fe le lő tár sas tá mo ga tást, eset leg ki fe je zet ten ne ga tív él mé nyek érik, az ha tás sal
le het ér zel mi fej lő dé sé re, ami pe dig (pél dául szo ron gá son, fi gyel mi prob lé má -
kon ke resz tül) be fo lyá sol hat ja a kog ni tív kész sé gek fej lő dé sét is. 

Fen tiek rész ben vá laszt ad nak ar ra a kér dés re is, hogy se gít he ti-e a sze mé lyi -
ség fej lesz tés a te het ség ki bon ta ko zá sát. A rend szer szem lé let sze rint mi nél in-
 kább össz hang ban fej lőd nek az egyes ré szek, an nál tel je seb bé vál hat az egész.
A köl csön ha tá so kon ala pu ló fej lesz tés nek jó pél dá ja az úgy ne ve zett szenzoros
in teg rá ciós te rá pia. Jean Ayres (internet 1. hiv.) ka li for niai agy ku ta tó te rá piás
mód sze ré nek el mé le ti hát te rét az a meg fi gye lés ad ta, hogy az ideg rend szer érett-
 sé ge, integratív (kü lön bö ző te rü le te ket össze szer ve ző) funk ció ja egyen sú lyi és
egyéb szenzomotoros (ér zék szer vi-moz gá sos) in ge rek adá sá val nö vel he tő. Az
agy tör zsi-kis agyi moz gá sos és egyen sú lyo zó rend szer kap cso lat ban áll más
ideg rend sze ri te rü le tek kel, így az ér zel mek sza bá lyo zá sáért fe le lős ré szek kel és a
ma ga sabb kér gi köz pon tok kal is. A gye re ke ket olyan já ték szi tuá ció ba he lye zik,
ahol fo ko zott in ger lés nek van ki té ve az egyen sú lyo zó rend szer (má szó kák, bil le -
nő, for gó esz kö zök stb.). Az ilyen já ték köz ben a nagymozgások, az egyen sú lyo -
zás meg szer ve zé séért fe le lős te rü le tek éré sé vel pár hu za mo san olyan ideg rend -
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sze ri ré szek is megérin tőd nek, ame lyek ré vén mély ér zel mek (új ra)átélé se tör-
 tén het. Meg fe le lő te rá piás kö zeg ben ez utób bi se gít he ti a ko ráb bi traumatikus
él mé nyek fel dol go zá sát is. A kü lön bö ző szin tű ideg rend sze ri mű kö dé sek har-
 mo ni ku sabb össze szer ve ző dé se pe dig vég ső so ron az egész sze mé lyi ség ha té ko -
nyabb mű kö dé sé vel jár együtt. Így a moz gá sos já té kok ré vén olyan prob lé mák
or vo sol ha tók nagy ha té kony ság gal, mint pél dául a ta nu lá si za va rok, a fi gye lem -
za var vagy a ko rai anya–gye rek kap cso lat de fi cit jé ből adó dó szo ron gá sos tü -
netek. Szvatkó (internet 2. hiv.) a szenzoros in teg rá ciós te rá pia kap csán így ír a
rend szer szem lé le tű fej lesz tés ről: „A fej lő dés ter mé szet sze rű leg egy re fo ko zó-
 dó össze tett sé get je lent, a ré szek, a funk ciók diffe ren ciá ló dá sát és ko ránt sem
kon flik  tus men tes kap cso ló dá sát a for má ló dó egész hez, a tel jes sze mé lyi ség hez.
Ezt a fo lya ma tot ki zá ró lag in terak tív mó don kép zel het jük el. A vál to zá sok kö ze -
pet te az em ber szá má ra leg fon to sabb kör nye ze ti fel té tel, az in tim kap cso la tok
vi lá ga ad mu ní ciót a sze mé lyes fo lya ma tos ság és az össze füg gés ér zé sé nek fenn-
 tar tá sá ra. Aki te hát egy-egy gye rek »fej lesz té sét« ko mo lyan át gon dol ja, rá kell
jöj jön ar ra, hogy nem ér het el ered ményt más kép pen, csak ha az egész sze mé lyi -
ség gel szá mol.” 

A fi zi kai, ér zel mi, ér tel mi fej lő dés össz hang ja, a fej lő dés kie gyen sú lyo zott sá -
ga, „egész-legessége” több szem pont ból is je len tős ha tás sal bír a ké pes sé gek ki-
 bon ta koz ta tá sá ra. Bár a kü lön bö ző pszi cho ló giai irány za tok és el mé let al ko tók
el té rő szem szög ből vizs gál ják az em be ri fej lő dést, ha ala po san szemügy re vesz-
szük az el mé le te ket, rá jö he tünk, hogy nem zár ják ki egy mást, ha nem egy sze -
rűen csak a fej lő dés más-más vo nat ko zá sait ír ják le. Erikson pszi cho szo ciá lis fej-
 lő dés el mé le te a tár sas kö zeg ben zaj ló ér zel mi fej lő dést elem zi az egész élet re
ki ter je dően. A tárgy kap cso lat-el mé let el ső sor ban a ko rai élet évek ben zaj ló fej lő -
dé s re he lye zi a hang súlyt, azon ban az op ti má li san ala ku ló anya–gyer mek kap-
 cso lat sze re pe (tárgy kap cso lat-el mé let) szé pen beil leszt he tő az eriksoni ős bi za -
lom kiala ku lá sá nak fo lya ma tá ba. Mindeköz ben szem mel lát ha tóan zaj lik a
fi zi kai fej lő dés, to váb bá az ér tel mi fej lő dés is, mely ről szép ké pet kap ha tunk Pia-
get kog ni tív fej lő dés el mé leté ből. A te het ség fej lesz tés szem pont já ból fon tos,
hogy a kü lön bö ző szin tű je len sé ge ket ne el kü lö nül ten, ha nem in teg rál tan (egy -
ség ben) tud juk szem lél ni. A te het ség gon do zás bi zo nyos te rü le tein szem beöt -
lően meg je le nik az in teg rá ció fon tos sá ga. 

Carl Gustav Jung el gon do lá sa sze rint a va ló sá got négy kü lön bö ző mó don pró-
 bál juk fel fog ni. A gon dol ko dás, az ér zé sek, az ér zé ke lés és az in tuí ció (megér zés)
ál tal. Jung úgy vél te, hogy ez a négy megér tő funk ció va la mi lyen mér ték ben
min den ki re jel lem ző, ám az em be rek több sé ge haj la mos va la me lyik re hang súlyt
he lyez ni. Van, aki pél dául pusz tán ra cio ná lis gon dol ko dás sal pró bál fel fog ni
min den je len sé get. Az ilyen em be rek nek könnyen prob lé mái adód hat nak azon-
 ban az ér zel mek megér té sé vel. Mond juk má sok ér zel mei nek a megér té sé vel, ami
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az em pá tiás vi sel ke dés alapja. Míg le het, hogy va la ki – épp el len ke zően – túl sok
min dent lát az ér zel mein ke resz tül, így a ra cio ná lis ob jek tív dol go kat is egy ér-
 zel mi szű rőn át szem lé li. Jung vé le mé nye sze rint mi nél több mó don tu dunk kö-
 ze lí te ni a va ló ság megis me ré sé hez, an nál tel je seb ben lát hat juk azt. Így az a tu -
dós, aki egyaránt ké pes hasz nál ni jó zan lo gi ká ját, megér zé seit és ér zel meit, jó val
mé lyeb ben ké pes a dol gok mé lyé re lát ni. Az ideg rend szer ben a ra cio ná lis, ana li -
ti kus és az in tui tív, ho lisz ti kus, ir ra cio ná lis mű kö dé sek el té rő te rü le tek hez kö-
 tőd nek. Ál ta lá ban a bal agy fél te ké hez kö tik az elem ző, ra cio ná lis, míg a jobb
agy fél te ké hez a ho lisz ti kus, in tui tív lá tás mó dért fe le lős ré sze ket. Mi nél in teg rál -
tab ban (egy ség be szer ve zet ten) mű kö dik az agy, te hát mi nél in kább ké pes va la ki
a meg fe le lő te rü le te ket egy más sal össz hang ban mű köd ve be von ni az in for má ció
fel dol go zá sá ba, an nál in kább ké pes le het mé lyebb re ha tol ni a je len sé gek megér -
té sé ben. Így a te het ség gon do zás ban fon tos, hogy a va ló ság mi nél so kol da lúbb
megér té si mód jai nak fej lő dé sét, il let ve in teg rá ció ját se gít sük elő. Ez le het a krea -
ti vi tás – mint fon tos te het ség té nye ző – fej lesz té sé nek egyik alapja is. Az ér zel -
mek és a gon dol ko dás fej lő dé sé nek in teg rált meg kö ze lí té se szük sé ges sé gét mu-
 tat ja az ön bi za lom és a tel je sít mény, vagy ép pen a szo ron gás és a pro duk ti vi tás
kap cso la ta is. A ren de zet len ér zel mek, a ma gas szo ron gás, az ala csony ön bi za -
lom igen ked ve zőt len ha tás sal tud len ni az al ko tó ké pes ség re, a szel le mi ter mé -
keny ség re vagy a fi zi kai tel je sít mény re. Ráadá sul – rend szer szem lé let ben gon-
 dol kod va – azt is fel vet het jük, hogy az ala csony ön bi za lom össze függ a ma gas
szo ron gás sal, és e ket tő kap cso la ta a tel je sít mény gát lás sal ör dö gikör -sze rű: mi -
nél ki sebb az ön bi zal mam, an nál ke vés bé vagy ki sebb hit tel vá gok be le a meg-
 va ló sí tan dó dol gok ba. Az el vég zet len vagy si ker te len felada tok pe dig to vább
rom bol ják az ön bi zal mat. Ed di giek hez ha son lóan a te het ség gon do zás ban az in-
 teg rált, rend szer szem lé le tű meg kö ze lí té s cél sze rű sé gét mu tat ják a sze mé lyes lé-
 lek ta ni tar tal mak és az in ter per szo ná lis (sze mély kö zi) té nye zők köl csön ha tá sai.
Te het ség pszi cho ló giai ku ta tá si ada tok sze rint (Orosz 2009) bi zo nyos egyé nen
be lü li lé lek ta ni té nye zők (pél dául ön bi za lom, szo ron gás ke ze lés) össze füg gés ben
van nak a tár sas beil lesz ke dés sel és a kor tár si kö zös ség tá mo ga tá sá val. A spor to -
lók kal vég zett vizs gá lat ered mé nye alap ján az edzőik és tár saik ál tal te het sé ge -
sebb nek tar tott já té ko sok ál ta lá ban ma ga sabb ön bi zal múak és ke vés bé szo ron -
góak vol tak, to váb bá csa pat tár saik kö zött a leg nép sze rűb bek kö zé tar toz tak.
Ugyanak kor az elem zé sek ből ki de rült, hogy nem pusz tán a te het sé gük miatt
vol tak nép sze rűek, ha nem egyéb sze mé lyi ség vo ná saik (töb bek kö zött az ön bi za -
lom és szo ron gás men tes ség) is elő se gí tet ték nép sze rű sé gü ket. A tár sas kész sé -
gek (kap cso lat te rem tő kész ség, kom mu ni ká ciós ha té kony ság, em pá tia stb.) fej-
 lesz té se köz ve tet ten tá mo gat hat ja a te het sé gek kö zös sé gi beil lesz ke dé sét, a
tár sas elis me rés, tá mo ga tott ság el nye ré sét. Ezál tal a kö zös ség to váb bi erő for rást
nyújt hat a te het ség ki bon ta koz ta tá sá hoz. 



A SZE MÉ LYI SÉG FEJ LESZ TÉS CÉL JAI 
A TE HET SÉG GON DO ZÁS BAN 

A rend szer szem lé le tű meg kö ze lí tés a sze mé lyi ség fej lesz tést a te het ség gon do zás
fon tos össze te vő jé nek tart ja. A sze mé lyi ség fej lesz tő mód sze rek al kal ma zá sá val
az aláb bi te rü le te ken ke resz tül se gít he tő a te het ség ki bon ta koz ta tá sa:

• Az önis me ret fej lő dé se ál tal az em ber össze tet tebb és va ló sabb ké pet kap
ön ma gá ról. Ár nyal tab ban, mé lyeb ben lesz ké pes lát ni sa ját ma gát, s ez zel
pár hu za mo san más em be re ket, il let ve a vi lá got is. Job ban ké pes sé vá lik fel-
 mér ni sa ját erős sé geit és hiá nyos sá gait. Így job ban rá lát ar ra, hogy mely te-
 rü le te ken szük sé ges fej lőd nie, és mely tu laj don sá gai se gít he tik a fej lő dé sét.
A reá lis önis me ret ál tal sok kül ső-bel ső konflik tus tól, il let ve ku darc él -
mény től is meg kí mél he ti ma gát. Ön ma ga és má sok ala po sabb megér té se
se gít sa ját ma ga és az em be rek el fo ga dá sá ban, a to le ran cia nö ve ke dé sé ben.
Felis mer he ti, mely vi sel ke dé sek se gí te nek cél jai eléré sé ben, s me lyek hát-
 rál tat ják ab ban. Az önis me ret ál tal job ban megér ti, hon nan jött és ho vá
tart. Azaz mindin kább tisz tá ban lesz mo tí vu mai val, cél jai val, vissza tar tó
erői vel és erő for rá sai val. Ezál tal egy re tu da to sab ban ké pes ha lad ni a fej lő -
dés és ki tel je se dés út ján.

• A ha té ko nyabb kom mu ni ká ciós és konflik tus ke ze lé si stra té giák el sa já tí tá sa
se gí ti a kö zös ség be va ló beil lesz ke dést, a ba rá ti, il let ve ne ve lői tá mo ga tó
kap cso la tok kiala kí tá sát. A tár sas kész sé gek fej lő dé se ál tal az egyén mindin -
kább ké pes sé vá lik el nyer ni má sok tá mo ga tá sát cél jai nak eléré se ér de ké -
ben, be von ni má so kat a kö zös gon dol ko dás és al ko tás fo lya ma tá ba, és
moz gó sí ta ni a kö zös sé get a kö zös cé lok meg va ló sí tá sá hoz. 

• A prob lé mák kal va ló meg küz dé si (coping) stra té giák fej lő dé se, a ha té ko -
nyabb stressz ke ze lés, to váb bá a pszi cho ló giai im mun rend szer (lásd „A szo -
ron gás- és stressz ke ze lés, a prob lé mák kal va ló meg küz dés” cí mű rész ben)
erő sö dé se se gí tik a sze mé lyi ség egész sé ges, ener gi kus mű kö dé sét. To váb bá
a fi zi kai, lel ki és szel le mi erő for rá sok moz gó sí tá sát a hét köz na pi élet ben
fel me rü lő felada tok kal, prob lé mák kal va ló bol do gu lás hoz. 



A TE HET SÉG KI BON TA KOZ TA TÁ SÁT 
BE FO LYÁ SO LÓ SZE MÉ LYES ÉS SZE MÉLY KÖ ZI
PSZI CHO LÓ GIAI TÉ NYE ZŐK

A te het ség gon do zás rend szer szem lé le tű meg kö ze lí té se sze rint a te het ség ki tel je -
se dé sét sze mé lyes és sze mély kö zi té nye zők egyaránt be fo lyá sol ják. Szám ta lan
tu laj don ság és sze mé lyi ség vo nás játsz hat fon tos sze re pet a ki vá ló adott sá gok 
ki bon ta ko zá sá ban. Az egyé nen be lü li té nye zők kö zül bi zo nyí tot tan kiemelt je-
 len tő sé gűek: az énkép, a szo ron gás- és stresszke ze lés, a kü lön bö ző kog ni tív mi-
 nő sé gek (fi gye lem, in tel li gen cia, krea ti vi tás), to váb bá a tár sas kész sé gek. A sze -
mély kö zi té nye zők kö zül a leg je len tő sebb sze re pe a csa lád nak, a kor tár sak nak és
a ne ve lők nek van. 

Az énképem ma gam ról 

Az énkép fo gal mán ál ta lá ban ön ma gunk men tá lis meg je le ní té sét ért jük. A sa ját
ma gunk kal kap cso la tos ész le le te ket, ér zé se ket, ér zel me ket, gon do la to kat tar tal -
maz za. Az énkép is több ré tű lé lek ta ni je len ség. Az énkép fi zi kai szint je a tes-
 tünk ről kiala kí tott men tá lis kép, a test kép. Az énkép ér zel mi szin ten az ön be csü -
lés ben je le nik meg. Az ön be csü lés ön ma gunk el fo ga dá sá nak mér té két je len ti,
azt, hogy mennyi re érez zük ma gun kat sze ret he tő nek, el fo gad ha tó nak. Az énkép
kog ni tív szint jé nek az ön bi za lom fe lel het meg, azaz ho gyan vé le ke dik va la ki a
ké pes sé gei ről. Mit gon dol ma gá ról, mennyi re ké pes dol go kat meg va ló sí ta ni. Az
énkép tár sas (in ter per szo ná lis) szint je pe dig a tár sas kö zeg ben be töl tött sze rep -
pel, to váb bá a tár sas kész sé gek kel kap cso la tos önészleleteket tar tal maz za. Ter-
 mé sze te sen ezek az össze te vők nem vá laszt ha tók el egy más tól. Pél dául az ala-
 csony ön be csü lés – az az ér zés, hogy nem va gyok elég gé sze ret he tő, el fo gad ha tó
– a test kép tor zí tot tabb ész le lé sé vel és ala cso nyabb ön bi za lom mal jár. Mond juk,
meges het, hogy hiá ba tar ta nak ob jek tí ve szép nek egy ala csony ön be csü lé sű em-
 bert, ő mégis csú nyács kább nak fog ja lát ni ma gát. Vagy egy ala csony ön be csü lé -
sű mű vész az új ra meg új ra ér ke ző megerő sí tő po zi tív kri ti kák el le né re sem biz-
 tos, hogy könnye dén, nagy ön bi za lom mal fog kö vet ke ző mun ká já hoz ne ki lát ni.
(Vi gyáz zunk, fen ti pél dá kat ne vo nat koz tas suk a ser dü lő ko ri – én-identitásfor-
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málódással ter mé sze te sen együtt já ró – test kép- és ön bi za lom-bi zony ta lan sá -
gok ra!)

Az énkép össze te vői nek igen fon tos sze re pe van a te het ség ki bon ta koz ta tá -
sá ban. A meg fe le lő mér té kű ön be csü lés és ön bi za lom se gít he ti az egyént, hogy
fel mer jen vál lal ni olyan felada to kat, ki hí vá so kat, me lyek ked ve zően hat nak fej-
 lő dé sé re. A ma ga sabb ön be csü lé sű, ön bi zal mú em ber job ban hisz a si ke ré ben,
és könnyeb ben ve szi a ku dar co kat is. Az ön bi za lom így fon tos té nye ző a si ker -
hez ve ze tő úton. A felada tok si ke res vég re haj tá sa pe dig to vább nö vel he ti az ön-
 bi zal mat és mo ti vá ciót, ami újabb si ke rek for rá sa le het. Az ön bi za lom – si ke res
prob lé ma megol dás, tel je sít mény – po zi tív kö rei na gyon ked ve zően tá mo gat ják
a sze mé lyes fej lő dést. Az ön be csü lés és ön bi za lom fej lesz té se ezért alap ve tő je-
 len tő sé gű a te het ség gon do zás ban. 

Az ön bi za lom erő sö dé sé nek egyik leg fon to sabb for rá sa az ön be csü lés nö ve -
ke dé se. Az ön be csü lést legin kább a szá munk ra fon tos em be rek nek a fe lénk irá-
 nyu ló sze re te te és fel té tel nél kü li el fo ga dá sa erő sít he ti. Ter mé sze te sen az ön be -
csü lés alapja a csa lád sze re te té ben és el fo ga dá sá ban gyö ke re zik. Ha eb ből az
erő for rás ból nem táp lál koz hat a gyer mek ön be csü lé se, ak kor na gyon fon to sak
az olyan kör nye ze ti sze rep lők (pe da gó gus, men tor, pszi cho ló gus stb.), akik ilyen
mó don is tá mo gat ják őt. A te het ség ki tel je se dé se, az ön be csü lés, a csa lá di sze re -
tet hiá nya és a kör nye zet tá mo ga tá sa köz ti kap cso lat té má ját gyö nyö rűen dol-
 goz za fel a Good Will Hunting cí mű film.

Az ön bi za lom nö ve lé sé nek má sik je len tős for rá sa már jó val in kább be lül ről
fa kad. Sze pes Má ria (2006) sze rint a ki tű zött reá lis cé lok meg va ló sí tá sa ki vá lóan
erő sí ti az ön bi zal mat. Ugyanak kor, ha sok fel vál lalt felada tot be fe je zet le nül hagy
az em ber, az hosszú tá von rom bo ló ha tás sal van az ön bi zal má ra. Fon tos hang sú -
lyoz nunk a ma gunk elé ál lí tott cé lok rea li tá sát. Ugyanis az ir reá lis, az adott fej lő -
dé si fá zis ban még meg va ló sít ha tat lan cé lok szin tén ked ve zőt le nül be fo lyá sol ják
az ön bi zal mat. Pél dául ha egy do bóat lé ta, aki csak 19 mé tert tud dob ni, min den
edzé sen ki húz za ma ga elé a 22 mé tert, ak kor nap mint nap ku dar cot fog megél ni,
mi kor lát ja, hogy do bá sa, ha nem is mér he tet le nül, de tá vol van ki tű zött cél já tól.
Ha vi szont csak 19 mé ter 10 cen tit tűz ki ma ga elé, ak kor nem is olyan so ká a va -
lós tel je sít mény si ker él mé nyé vel fog gaz da god ni. A va lós tel je sít mény megélé se
nö ve li az egyén kom pe ten cia- (hoz záér tés, al kal mas ság) ér ze tét, ami ma ga biz -
tos sá got ad ne ki. Így az ilyen jel le gű si ker él mé nyek ál tal az ön bi za lom nagy ban
fo ko zód hat. Fon tos azon ban ügyel nünk ar ra, hogy ami az egyik te het sé ges gyer-
 mek nek az adott fej lő dé si fá zis ban kis tel je sít mény, az a má sik nak már nagy le -
het. Így cél sze rű min den ki elé test resza bott felada tot ál lí ta ni. 
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A szo ron gás- és stressz ke ze lés, a prob lé mák kal va ló meg küz dés

A stressz – Selye Já nos (1963) ere de ti meg kö ze lí té sé ben – a szer ve zet nem spe ci -
fi kus vá la sza az őt ért be ha tá sok ra. A stressz fo gal mán legál ta lá no sab ban azt a
je len sé get ért jük, ami kor az egyén a fi zi kai vagy pszi cho ló giai jól lé tét ve szé lyez -
te tő té nye zők kel szem be sül (Atkinson–Atkinson–Smith–Bem 1994). Az ilyen
fe nye ge tő té nye ző ket ne vez zük stresszoroknak és az ezek re adott vá la szo kat
stressz reak ció nak. Az egyén ál tal ne ga tív nak ér té kelt stressz a distressz, a po zi tí -
van megélt stressz az eustressz. 

A szo ron gás egy kel le met len, fe szült ér zel mi ál la pot, mely a ve ge ta tív ideg-
 rend szer ma gas ak ti vá ció já val, ne ga tív ér zé sek kel és gon do la tok kal jár. Van nak
szer zők, akik a szo ron gást a stressz re adott vá la szok egyik faj tá já nak tart ják (At-
kinson és mtsai 1994; Smith–Smoll 2004). Spielberger (1975) sze rint a szo ron -
gás ra jel lem ző, hogy vál to zó in ten zi tá sú le het, kü lön bö ző idő tar tam mal bír hat,
az ag gó dás, fé le lem, za va ro dott ság kel le met len ér ze tei vel, il let ve ezek kel egyide -
jű leg a ve ge ta tív ideg rend szer jel leg ze tes ak ti vá ció já val jár. A szo ron gás idő tar -
ta ma alap ján le het ál la pot, il let ve vo nás jel le gű. Ál la pot szo ron gás ról ak kor be-
 szél he tünk, ha a szo ron gás bi zo nyos szi tuá ciók ban (pél dául egy ver se nyen)
je le nik meg, míg a vo nás sze rű szo ron gás el ne ve zés ar ra a je len ség re utal, ha a
szo ron gás az egyén nél haj lam sze rűen, a sze mé lyi ség vo ná sai nak ré sze ként je-
 lent ke zik. A szo ron gás ese té ben is el kü lö nít he tünk fi zi kai, affek tív (ér zel mi), il-
 let ve kog ni tív (ér tel mi) szin tű össze te vő ket. Fi zi kai szin ten a szo ron gás a kü lön -
bö ző tes ti és vi sel ke dé ses tü ne tek ben je lent ke zik. Ilyen tü ne tek le het nek az
ideg rend sze ri vál to zá sok nyo mán kiala ku ló tes ti reak ciók (pél dául has me nés,
gom bóc ér zés a to rok ban, sá padt ság, izom me rev ség, szív do bo gás), to váb bá a
szo ron gás kö vet kez mé nyei nek tes ti vagy vi sel ke dé ses szin ten meg je le nő je lei
(pél dául té pett kö röm ágy, össze hú zott test tar tás, ag resszív vi sel ke dés, szétesett
moz gás stb.). Ér zel mi szin ten a szo ron gás egy faj ta fe szült, kel le met len lel ki ál la -
pot ként je lent kez het. Ér tel mi szin ten pe dig ne ga tív gon do la tok ban (pél dául „jaj,
csak ve le ne ke rül jek össze a ver se nyen”), il let ve a kog ni tív funk ciók (pl. fi gye -
lem, prob lé ma megol dás) rom lá sá ban mu tat koz hat meg. 

A ku ta tá sok azt tá maszt ják alá, hogy a szo ron gás és a distressz ál ta lá ban a tel-
 je sít mény rom lá sá val jár, míg az eustressz a hely zet kont rol lá lá sá nak ér ze té vel
tár sul va elő se gí ti az ered mé nyes sé get. A stressz ke ze lés, a meg küz dés, il let ve a
szo ron gás, a fe szült sé gek kont rol lá lá sá nak, sza bá lyo zá sá nak ké pes sé ge ép pen
ezért fon tos kér dé sek a te het ség ki bon ta koz ta tá sá nak szem pont já ból is. 

A stresszel va ló meg küz dés me cha niz mu sát copingnak ne vez zük. Oláh
(2005, p. 52) sze rint „a meg küz dés töb bek kö zött ar ra irá nyul, ho gyan mi ni ma li -
zál hat juk, kü szö böl het jük ki éle tünk ből azo kat a kö rül mé nye ket, me lyek kö zött
a stressz meg be te gít, és ho gyan te remt het jük meg azo kat a fel té te le ket, ame lyek
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kö zött a stressz fej lő dé sünk szol gá la tá ba ál lít ha tó”. Lazarus és Folkman (1984)
meg kü lön böz tet nek prob lé ma-, il let ve érzelemközpontú meg küz dést. A problé-
maközpontú meg küz dés két irá nyú le het: vagy a hely ze ten pró bál az egyén vál toz -
tat ni (pél dául al ter na tív megol dá so kat ta lál ki egy prob lé ma megol dá sá ra), vagy
ön ma gán (pél dául mun ka hely el vesz té se ese tén új dol gok ta nu lá sá ba kezd). Az
ér ze lem fó ku szú meg küz dés cél ja a ne ga tív ér zel mek el ha tal ma so dá sá nak meg-
aka dá lyo zá sa, il let ve az, hogy az egyén nek ne a konk rét prob lé ma megol dá sá val
kell jen fog lal koz nia. Nolen-Hoeksema és Morrow (1991) az érzelemközpontú
meg küz dé sen be lül ké rő dző, el te re lő, il let ve ne ga tív el ke rü lő vi sel ke dést kü lö ní -
te nek el. Ké rő dző stra té gia pél dául az el vo nu lás, gon dol ko dás a hely ze ten. El te -
re lő stra té gia le het pél dául a mo zi ba me nés vagy a spor to lás, míg ne ga tív el ke rü -
lő stra té giá nak szá mí ta nak az ön ve szé lyes el te re lő vi sel ke dé sek, pél dául a
konflik tu sok ke re sé se, az ivás vagy a drogozás. 

Oláh (2005) az egész sé ges meg küz dés ben sze re pet ját szó sze mé lyi ség fak to -
rok kal kap cso la tos kon cep ció kat át te kint ve szá mos olyan té nye zőt ta lált, me lyek
hoz zá já rul hat nak a stressz ered mé nyes, po zi tív fel dol go zá sá hoz. Ilye nek le het -
nek pél dául:

• A kont rollké pes ség. (Erős hit ab ban, hogy bi zo nyos ha tá rok kö zött ké pe -
sek va gyunk a ve lünk tör tén tek el lenőr zé sé re, be fo lyá so lá sá ra, és hogy mi
va gyunk a fe le lő sek azért, ami ve lünk tör té nik.)

• Az el kö te le zett ség. (A sze mély mé lyen, őszin tén hisz an nak az ér té kes sé gé -
ben, amit csi nál, és tel jes odaadás sal vég zi azt.)

• A ki hí vá sok vál la lá sá ra va ló ké pes ség.
• A diszpozicionális op ti miz mus. (Az ese mé nyek, tör té né sek po zi tív ki me -

ne te lé nek az el vá rá sa.)
• A ko he ren ciaér zék. (Az össze füg gé sek megér té sé re, megér zé sé re va ló ké-

 pes ség, meg győ ző dés ab ban, hogy a vál to zá sok elő re je lez he tők, és hogy a
dol gok úgy ala kul nak, aho gyan éssze rűen el vár ha tó.)

Oláh (2005) úgy vé li, hogy az egyén meg küz dé si ka pa ci tá sát al ko tó sze mé lyi -
ség té nye zők egy in teg rált, sze mé lyi sé gen be lü li rend szer ként fog ha tók fel, amit
pszi cho ló giai im mun rend szernek ne vez he tünk (PI). A szer ző em pi ri kus ada-
 tok kal tá maszt ja alá, hogy a PI-t al ko tó sze mé lyi ség-össze te vők fej lett sé ge és
mű kö dé sé nek ha té kony sá ga po zi tív irá nyú össze füg gést mu tat a fi zi kai és lel ki
egész ség gel, a jó kö zér zet tel, az élet tel va ló megelé ge dett ség gel, to váb bá a flow-
él mény gya ko ri sá gá val. Fen tiek alap ján a PI össze te vői nek fej lett sé ge a te het ség
ki bon ta koz ta tá sá ban a stressz és a szo ron gás kont rol lá lá sán túl egyéb szem pon -
tok ból is fon tos sze re pet játsz hat (pél dául a fej lő dés ké pes sé gé ben, a cé lok meg-
 ha tá ro zá sá nak és eléré sé nek ké pes sé gé ben vagy a flow-él mény eléré sé ben). 
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Ér te lem és ér ze lem

Az ér zel mi té nye zők hat nak a kog ni tív szfé rá ra, be fo lyá sol ják az in tel lek tuá lis
mű kö dé se ket. A krea ti vi tás ra és a prob lé ma megol dás ra egyaránt ha tás sal van,
hogy ho gyan tud juk be von ni vagy ép pen ki zár ni a sze mé lyi ség nem kog ni tív, ir-
 ra cio ná lis mű kö dé seit. Éle tünk ér tel mi és ér zel mi ol da lá nak köl csön ha tá sa na-
 gyon erő sen meg mu tat ko zik a fi gye lem mű kö dé sé ben is.

Hét köz na pi te vé keny sé geink so rán elárasz ta nak min ket a kül ső és bel ső in-
 for má ciók. Tu da tunk igyek szik reflek tál ni ezek re: ki szűr ni a szá munk ra hasz-
 nos nak ítél te ket és fel hasz nál ni azo kat. Ál ta lá ban azok az in for má ciók vá lasz -
tód nak ki, me lyek a túlélé sünk kel, cél jaink meg va ló sí tá sá val, vá gyaink kal,
ak tuá lis mo tí vu maink kal kap cso la to sak. Azt a szű rő fo lya ma tot, amely sze lek tál
az in ge rek, in for má ciók kö zött, fi gye lem nek ne vez zük (Atkinson–Atkinson–
Smith–Bem 1994). Azt a je len sé get, ami kor a fi gyel mün ket ki tar tóan egy tárgy ra
irá nyít juk, ne vez zük a fi gye lem kon cent rá ció já nak. 

A fi gye lem a ta nu lás ban alap ve tő sze re pet ját szik. El sőd le ges fon tos sá gú té-
 nye ző ab ban, hogy az egyén ké pes-e ki szűr ni a kül ső és bel ső in for má ciók kö zül
azo kat, me lyek a tu dá sá nak gya ra po dá sát, fej lő dé sét elő se gí tik. A fi gye lem köl-
 csön ha tás ban áll a sze mé lyi ség ér zel mi és fi zio ló giai szin tű té nye zői vel, így az 
ér zel mi ál la po tok kal vagy a tes ti izgatottsággal egyaránt köl csö nö sen be fo lyá sol -
ják egy mást. A fi gye lem fej lesz té sét ezért fi zi kai, affek tív és kog ni tív szintről
egyaránt meg kö ze lít het jük. A fi gyel met fi zi kai szint ről pél dául egy sze rű kon-
 cent rá ciós egyen sú lyo zó gya kor la tok kal vagy lég ző gya kor la tok kal erő sít het jük,
ér zel mi szint ről a za va ró ér zel mek ki kü szö bö lé sé vel (pél dául a ne ga tív ér zel mek
tu da to sí tá sá val vagy a fé le lem átöle lé sé nek gya kor la tá val), míg kog ni tív szint ről
pe dig a gon dol ko dás kont rol lá lá sá nak kü lön bö ző tech ni kái val (mond juk a za-
 va ró gon do la tok elen ge dé sé nek meg ta ní tá sá val). 

Egy sze rű tech ni kák rend sze res gya kor lá sá val je len tős lé pé se ket te he tünk a
fi gye lem fej lesz té sé nek ér de ké ben. Ilyen naivnak tű nő, de ha té kony gya kor lat,
ha leülünk vagy megál lunk egye nes hát tal, és né hány per cig egy sze rűen csak fi-
 gyel jük a lég zé sün ket. Köz ben azt is gon dol hat juk: „Tu da tá ban va gyok, hogy be-
 lé leg zek, tu da tá ban va gyok, hogy ki lé leg zek.” Egy sze rűen csak fi gye lünk a lég-
 zés re. Ha gon do la tok, ér zé sek jön nek, csak hagy juk őket to va men ni, mint ahogy
az égen a fel hők elúsz nak a nap előtt. Megfigyelhetjük őket is min den fé le ér té ke -
lés, íté let nél kül, és hagy juk to vaúsz ni. Az iz ga tott gon do la tok ál ta lá ban az iz ga -
tott ér zel mek ből táp lál koz nak. A lég zés meg fi gye lé se, az ér zé sek és gon do la tok
lágy elen ge dé se meg nyug tat ja a tes tet és az el mét, ki tisz tít ja a tu da tot, így job ban
tu dunk felada taink ra kon cent rál va a je len ben len ni. Ha va la ki nek ön ma gá tól
ne he zé re esik a je len ben le vés, a lég zés fi gye lé se, a gon do la tok, ér zé sek elen ge dé -
se, ak kor a kü lön bö ző me di tá ciós tech ni kák (Thich Nhat Hanh 2003, 2005;
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Kabat-Zinn 2009) és jó ga gya kor la tok se gít het nek eb ben (Paramhans Swami
Maheshwarananda 2005).

A csa lád sze re pe a te het ség ki bon ta koz ta tá sá ban

A csa lád a szo cia li zá ció el sőd le ges és leg fon to sabb szín te re (Tóth 2000). In nen
szár maz nak alap ve tő ér té keink, hi tünk, kom mu ni ká ciós és vi sel ke dés min táink. 

A csa lád el sőd le ges sze re pet ját szik az énkép és az iden ti tás for má ló dá sá ban. 
A csa lá di min ták gyak ran igen mé lyen, tu dat ta lan szin ten rög zül nek, s in nen

be fo lyá sol hat ják az egyén vá lasz tá sait, dön té seit, hi tét, cse le ke de teit, így az ilyen
tar tal mak a te het ség ki bon ta koz ta tá sát is je len tős mér ték ben meg ha tá roz hat ják. 

A csa lá di szo cia li zá ció mi nő sé ge (pél dául az adek vát kom mu ni ká ciós és
konflik tus ke ze lé si min ták el sa já tí tá sa) meg ha tá roz hat ja a ké sőb bi szo ciá lis kap-
 cso la to kat, így pél dául a kö zös ség be va ló beil lesz ke dést vagy a te kin tély sze mé -
lyek kel tör té nő kom mu ni ká ciót. 

A szü lői am bí ciók ha tás sal le het nek a gyer mek mo ti vá ció já ra. Gyak ran meg-
 tör té nik, hogy a kiemel ke dé si vá gyuk ban fruszt rált szü lők sa ját ál maik be tel je sí -
té sét vár ják gyer me kük től. Ha a szü lő vá gya a tel je sí tés re erő sebb a gyer me ké nél,
az ál ta lá ban a kar rier meg sza ka dá sát ered mé nye zi. 

Ugyanak kor a szü lői ál do zat ho za tal, az anya gi és az ér zel mi tá mo ga tás köz-
 pon ti té nye ző le het a te het ség ki tel je sí té sé ben. 

Kor tár sak sze re pe a te het ség ki bon ta koz ta tá sá ban

Az át pár to lás ko rá val kez dő dően (kb. 9–10 éves kor) a gyer me kek a fel nőt tek
irá nyá ból egy re in kább a kortársak fe lé for dul nak. A kortársak ér té kei és vi sel ke -
dés min tái egy re erő seb ben kez dik be fo lyá sol ni őket, a tel je sít mény megíté lé sé -
ben a töb biek szava egy re fon to sab bá vá lik. A kö zös ség ben zaj ló kor tár si szo cia -
li zá ció et től az élet kor tól fo ko zot tab ban ha tás sal lesz a gyer me kek re (Tóth 2000).
A kor tár si szo cia li zá ció so rán a gyer me kek tár sas kö zeg ben gya ko rol hat ják, iga-
 zít hat ják, adott eset ben fö lülír hat ják az el sőd le ges csa lá di szo cia li zá ció so rán el-
 sa já tí tott min tái kat. 

A kor tár si kö zös ség mi ni mum két szin ten le het ha tás sal a te het ség ki bon ta -
koz ta tá sá ra. Az egyik szint az zal kap cso la tos, hogy a kö zös ség mi lyen mér té kig
fo gad ja be az egyént, a má sik szint a kö zös sé gi ér té kek kel, nor mák kal függ össze.
Az, hogy a kortársak mennyi re fo gad ják el az egyént, meg ha tá roz za azt, hogy
mi lyen mér té kű tár sas tá mo ga tott sá got nyúj ta nak a szá má ra. 

A kö zös sé gi ér té kek, nor mák szin tén be fo lyás sal le het nek az egyén fej lő dé sé -
re. A cso port hoz va ló tar to zás egyik fel té te le a kö zös ség ér té kei nek, nor mái nak
va la mi lyen mér té kű át vé te le. Mi nél össze tar tóbb egy cso port, an nál ne he zeb ben
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tű ri a nor mák tól el té rő vi sel ke dést. Szo ciál pszi cho ló giai vizs gá la tok sze rint, ha
va la ki egy cso port hoz csat la ko zik, sze mé lyes ér té kei és at ti tűd jei gyor san al kal -
maz kod nak a cso port mér cék hez (For gách 1993). Az egyén ezek hez a mér cék -
hez vi szo nyít ja hely ze tét, ezek ál tal ha tá roz za meg ön ma gát. 

I. osz tá lyú után pót lás-lab da rú gók vizs gá la tá ból nyert ada tok megerő sí tik azt
a tényt, hogy a kor tár si kö zös ség nek na gyon fon tos sze re pe le het a te het ség ki-
 bon ta koz ta tá sá ban. A lab da rú gók nem pusz tán ké pes sé geik re vo nat ko zóan, ha -
nem a te het ség ki bon ta koz ta tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi ség jel lem zőik kel kap-
 cso lat ban is vissza jel zé se ket kap hat nak csa pat tár sak tól. A vissza jel zé sek pe dig
be fo lyá sol hat ják ön ér té ke lé sü ket, mo ti vá ció ju kat. A ked ve ző tár sas kész sé gek
ilyen szem pont ból azál tal se gít he tik a te het ség ki bon ta koz ta tá sát, hogy a csa pat -
tár sak az ilyen kész sé gek kel ren del ke ző spor to ló kat job ban be fo gad ják, ked ve -
zőbb vissza jel zé se ket nyújt hat nak ne kik, il let ve na gyobb mér té kű tár sas tá maszt
kap hat nak az élet hely ze tek okoz ta stresszel va ló meg küz dés hez. A tár sas kész sé -
gek fej lesz té se te hát át té te le sen a te het ség ki bon ta koz ta tá sá ra is jó té kony ha tás -
sal le het. 

A te het sé ges ne ve lő

A te het sé ges ne ve lők egyik kö zös jel lem vo ná sa a vágy és ké pes ség a fej lő dés re,
ki tel je se dés re szak mai vo na lon és em be ri leg egyaránt. Ha ko ráb ban azt mond-
 tuk, hogy a te het sé ges diá kok nak – a sze mé lyi ség fej lő dés ol da lá ról – az önis me -
ret le het az egyik se gít ség a ben nük lé vő le he tő sé gek ki bon ta koz ta tá sá hoz, ak kor
ugyanezt el mond hat juk a ne ve lők kel kap cso lat ban is.

A te het sé gek fej lő dé sé nek szem pont já ból a leg fon to sabb té nye zők: a ne ve lők
szak ér tel me, sze mé lyi sé ge, il let ve mo ti vá ció ja, el kö te le ző dé se. 

A szak ér te lem egy részt szak mai ol dal ról, más részt pe da gó giai–pszi cho ló giai
ér te lem ben le het szük sé ges a ha té kony te het ség gon do zás hoz. A szak mai szak ér -
te lem ab ban se gít het pél dául, hogy a ne ve lő ké pes le gyen: 

• tu da tá ban len ni, hogy mi lyen té nye ző ket és ho gyan kell ha té ko nyan fej-
 lesz te ni,

• az élet ko ri sa já tos sá go kat fi gye lem be ven ni a fej lesz tés ben,
• reá lis fej lesz té si cé lo kat ki tűz ni.

A pe da gó giai–pszi cho ló giai szak ér te lem pél dául az aláb bi te rü le te ken ke resz -
tül se gít he ti elő a te het ség fej lesz tést: 

1. A ta nít vá nyok pszi cho ló giai ál la po tai nak felis me ré se. Pél dául az ext rém
mér té kű szo ron gás azo no sí tá sa vagy a ter hel he tő ség megál la pí tá sa.
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2. A te het ség ki bon ta koz ta tá sát be fo lyá so ló pszi cho ló giai té nye zők is me re -
te. Pél dául a mo ti vá ció, az ön bi za lom, a szo ron gás, a pro jek ció ha tás me -
cha niz mu sai nak, be fo lyá so lá sá nak is me re te.

3. A ne ve lő–ta nít vány vi szony szo ciál pszi cho ló giai as pek tu sai nak is me re te.
Idevo nat ko zó pél da le het az ön ma gát be tel je sí tő jós lat (Pygmalion-effek-
tus) vagy a haloeffektus ha tá sá nak is me re te. 

4. A meg fe le lő kom mu ni ká ciós tech ni kák is me re te. 

5. A meg fe le lő ve ze té si stí lus kiala kí tá sa.

6. A ne ve lő pe da gó giai mód szer ta ni is me re tei. Pél dául a ha té kony megerő -
sí té si tech ni kák is me re te ál tal erő sít he ti a ta nít vá nyok mo ti vá ció ját.

A ne ve lők sok szor ösz tö nö sen ráérez nek a meg fe le lő megol dá sok hoz ve ze tő
he lyes vi sel ke dé sek re. A pe da gó giai ha té kony ság nem pusz tán a ta nul tak ered-
 mé nye, ha nem a ne ve lők sze mé lyi sé gé nek jel lem zői ből is fa kad hat. Így pél dául 
a sze mély kö zi kap cso la tok ered mé nyes sé gé ben sze re pet ját szó em pá tia vagy a
hi te les ség ösz tö nö sen ered het a pe da gó gus sze mé lyi sé gé ből is. A ta nít vá nyok
ne ve lő irán ti tisz te le te a meg ta nul ha tó té nye ző kön túl (pél dául irá nyí tá si és ve-
 ze té si tech ni kák) szin tén nagy mér ték ben fa kad hat a szak em ber sze mé lyi ség jel -
lem zői ből. 

Vé gül a ne ve lő el kö te le ző dé se, mo ti vá ció ja szin tén alap ve tő je len tő ség gel bír-
 hat a ta nít vá nyok ké pes sé gei nek ki bon ta koz ta tá sá ra néz ve. Egy részt a pe da gó -
gus igen erős min tát nyújt hat ta nít vá nyá nak az el kö te le ző dés te rén is, más részt
egy szak em ber mi nél több ener giát fek tet egy te vé keny ség be, an nál igé nye seb -
ben ké pes azt vé gez ni (több időt tölt het to vább kép zés sel, szak mai fej lő dés sel,
töb bet fog lal koz hat a ta nít vá nyok fej lő dé sé vel stb.). 
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Pék Győ ző

III. „FLOW”, A TÖ KÉ LE TES ÉL MÉNY





Csíkszentmihályi Mi hály sze rint éle tünk leg szebb él mé nyeit nem passzív be fo ga -
dás sal, ha nem ak tív, be vo nó dást igény lő, meg fe szí tett fi gye lem mel és op ti má lis
erő fe szí tés sel ér jük el. Va la mi lyen szá munk ra na gyon fon tos felada tot vég zünk,
és köz ben tel jes erő be do bás sal, ké pes sé gein ket „csúcs ra já rat va” vég zünk tes ti
vagy szel le mi mun kát. Nem re la xá lás ról, pi he nés ről van szó, ami a pszi chi kus
ener giák re ge ne rá lá sá ra, fel töl tő dés re, pi he nés re irá nyul, ha nem az ener giáink
leg jobb fel hasz ná lá sá ról. Ilyen kor úgy érez zük, hogy áram lat ban va gyunk, visz
min ket az él mény ere je, mi köz ben ke mé nyen meg dol go zunk azért, hogy a te vé -
keny sé get si ke res nek él jük át. Nem a kül ső kör nye zet vissza jel zé se és ér té ke lé se,
ju tal ma a fon tos. Az áram latél mény ön ju tal ma zó, ma ga a te vé keny ség az, amiért
vé gez zük, a ju tal mak és megerő sí té sek be lül ről fa kad nak. Gyak ran mű vé szi te-
 vé keny ség ad ke re tet a tö ké le tes él mény nek, de Csíkszentmihályi sze rint egy fu-
 tó sza lag mel lett dol go zó mun kás vagy egy ker tész is átél he ti. 

Néz zük egy pél dá ját, egy tán cos be szá mo ló ját ar ról, mit érez, ha jól megy az
előadás:

„Erő sen kon cent rálsz. Nem ka lan do zik el a kép ze le ted, nem gon dolsz sem mi
más ra, tel je sen be le me rülsz ab ba, amit csi nálsz… Az ener gia sza ba don áram lik
ben ned. El la zult, kie gyen sú lyo zott, és mégis ener gi kus vagy.” (Csíkszentmihályi
2001, p. 89.)

Azt a funk ció örö möt is átél het jük a flow-él mény köz ben, ami az al ko tó krea -
ti vi tás ki bon ta koz ta tá sá val is együtt jár. 

Csíkszentmihályi túl lé pett az atyai né ze ten, mi sze rint ne ke ve red jen a mun ka
a mu lat ság gal, mert a ket tő nem megy együtt. Sa ját ta pasz ta la tá ra tá masz kod va
ál lít ja, hogy a mun ka és él ve zet együtt is jár hat, il let ve hogy a tu dás gyö ke rei nek
nem mu száj „ke se rű nek” len ni. 

Fel fe de zé sé nek sum má ja te hát az, hogy a flow nem olyas mi, ami csak úgy
meg tör té nik ve lünk, kí vül ről meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint. Az él mény
nem be lénk ha tol, ha nem bel sőnk ből su gár zik ki fe lé. Nem kap cso ló dik a sze ren -
csé vel vagy a vé let len nel. Eb ből adó dóan fel kell ké szül ni rá, min den ki nek sa ját
ma gá nak kell ápol nia és óv nia. Dol goz ni kell ér te. Az a te vé keny ség, ami ke re tet
ad a flow-nak, ter mé sze te sen kap cso lód hat kül ső cé lok hoz és el vá rá sok hoz is, de
alap ve tően mégis két cél kép zet vonz za: az egyik az ön meg va ló sí tás, a má sik a
leg tá gabb ér te lem ben vett sze re tet. Éle tünk leg szebb flow-él mé nyei nem passzív,
be fo ga dó ál la pot ban ér nek ben nün ket.
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Fel me rül a kér dés, hogy mi ként le het irá nyí tá sunk alatt tar ta ni bel ső él mé -
nyei ket? Csíkszentmihályi sze rint fon tos, hogy a tö ké le tes él mény össze kap cso -
lód jon a meg fe szí tett aka rat tal, a vég le te kig fo ko zott tel je sít ménnyel. Te hát szán-
 dé ko san hoz zuk lét re, mi köz ben meg ha lad juk ön ma gun kat.

A flow olyan je len ség, ami kor annyi ra felol dó dunk egy te vé keny ség ben, hogy
min den más el tör pül és el hal vá nyul mel let te, az él mény ma ga vá lik ju tal ma zóan
él ve ze tes sé, így ha tal mas mo ti vá ló erő vé vá lik, amiért a te vé keny sé get foly tat ni
akar juk, pusz tán ön ma gáért. 

Áram latál la pot ban len ni azt je len ti, hogy szin te ész re vét le nül, lé pés ről lé pés -
re ha la dunk elő re, mi köz ben men tá lis ál la po tunk ra az aláb biak a jel lem zők: 

• erő tel jes és fókuszált fi gye lem az adott pil la nat ban vég zett te vé keny ség re; 
• a te vé keny ség és a tu dat tel jes összeol va dá sa; 
• a reflektív éntudatosság zá ró jel be ke rü lé se, el hal vá nyo dá sa;
• a te vé keny ség sa ját ma gunk ál ta li kont roll já nak átélé se;
• az idő ér zé ke lés átala ku lá sa;
• a te vé keny ség vég zé se ön ma gá ban vá lik ju tal ma zó vá.

Csíkszentmihályit min dig is ér de kel te, hogy a mű vé szek mi lyen úton jut nak
el öt le teik meg va ló sí tá sáig, me lyek az al ko tá si fo lya mat pszi cho ló giai jel lem zői.
Rá jön ar ra, hogy pél dául a fes tők a vá szon előtt sok szor úgy vi sel ked nek, mint
akik transz ba es tek. Meg vál to zik, mó do sul a tu dat ál la po tuk. Olyan mér ték ben
le kö ti őket a mun ká juk, hogy meg fe led kez nek éh ség ről, szom jú ság ról, fá radt -
ság ról. Ön ma gá ban a te vé keny ség az, ami ha jtó erőt ad szá muk ra, és nem a kül ső
elis me rés vagy ju ta lom.

Egy al ka lom mal így ír sa ját al ko tói él mé nyei ről: „Órá kig tu dok a szá mí tó gép
előtt ül ni és ered mé nye ket ana li zál ni. Ke re sem a mö göt tes min tá za to kat, meg-
 pró bá lom ki de rí te ni mit rej te nek a szá mok. Ilyen kor úgy ér zem ma gam, mint
Ko lum busz, amint ép pen egy is me ret len or szá got fe dez fel.” (Csíkszentmihályi
2001, p. 83).

Csíkszentmihályi egyik jól be vált mód sze re az in ter jú vo lás. Sze ret a kiemel -
ke dő tel je sít ményt nyúj tó sze mé lyi sé gek al ko tá si fo lya ma tai ba be pil lan ta ni.
Egyik mun ká já ban 90 kiemel ke dő tu dós sal és mű vésszel (kö zöt tük 14 No bel-dí -
jas sal) ké szí tett ter je del mes in ter jú kat, ami öt éven át tar tó mun ka volt.

A tö ké le tes él mény ku ta tá sá val pár hu za mo san megala pí tott egy új pszi cho -
ló giai irány za tot Mar tin Seligman penn sylva niai pszi cho ló giapro fesszor ral, a
„po zi tív pszi cho ló gia” irány za tát.

A mo dern és posztmodern kor ban fo ko zó dik a bel ső rend hiá nya, felerő söd -
nek az on to ló giai szo ron gá sok és az eg zisz ten ciá lis fé lel mek. Meg je le nik a lé te -
zés től va ló fé le lem, és meg kér dő je le ző dik az em be ri élet ér tel me. Mindez rész-
 ben a ha gyo má nyok és ha gyo má nyos in téz mé nyek és kul tú ra, va la mint az
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Is ten ben va ló hit el vesz té se, el hal vá nyo dá sa ré vén ala kult ki. A 20. szá zad ban a
fa siz mus és a kom mu niz mus to tá lis dik ta tú rái tet ték az egyént je len ték te len né és
ki cse rél he tő tö meg em ber ré. Mindeh hez a ka pi ta liz mus árny ol da lai ként tár sult
az elide ge ne dés és a kí mé let len pia ci harc ból adó dó, a kö zép osz tály biz ton ság ér -
ze tét is megin ga tó, szo ron ga tó élet ér zés. A tö ké le tes él mény meg szer zé se és
fenn tar tá sa az egyén szá má ra az ér té kes és ju tal ma zó felada tok ba va ló in vesz tá -
lás le he tő sé gét nyújt ja. Csíkszentmihályi sze rint az em be ri evo lú ció nak min dig
is mo tor ja le he tett a flow eléré sé re és fenn tar tá sá ra irá nyu ló erő fe szí tés. A flow
az öröm te li ség gel ad le he tő sé get a szo ron gás és az una lom ne ga tív él mény me -
zői ből va ló ki lé pés re.

Öröm te li ség

Az öröm te li ség ele mei – A fel ké szült sé get kí vá nó feladat

Csíkszentmihályi sze rint az öröm te li él mény ke let ke zé sé nek nyolc alap ve tő ele -
me van. A tö ké le tes él mény azon ban leg több ször ak kor kö vet ke zik be, ami kor
sza bá lyo zott és cél irá nyos te vé keny sé get vég zünk. A te vé keny ség fel ké szült sé get
igé nyel, pszi chi kai ener gia szük sé ges hoz zá, amit fel kell sza ba dí ta nunk, és bir to -
ká ban kell len nünk a szük sé ges is me re tek nek és kész sé gek nek. A kész sé gek ma -
gas szint je a több szö ri gya kor lás sal is kap cso lat ban van, az elő ze tes ta pasz ta lat a
fel ké szü lés ré sze. 

Az ol va sás is jó pél da er re az össze tett ség re. A fi gye lem irá nyí tá sa, a te vé -
keny ség cél irá nyos sá ga, az írott nyelv sza bá lyai nak is me re te egyaránt szük sé ges
fel ké szült ség, egy ben a szim bo li kus in for má ció fel dol go zá sa is a fo lya mat ré szét
ké pe zi. 

Csíkszentmihályi má sik pél dá ja az em be rek tár sa sá gá nak ke re sé se. Eh hez
kap cso ló dik min den sport és já ték, amely ben két csa pat vagy két em ber ját szik
egy más el len. A ver sen gés sok szem pont ból a leg köz vet le nebb és legdinamiku-
sabb mód ja a komp le xi tás fej lesz té sé nek. A sport kon tex tu sá ban az el len fél az,
aki küzd ve lünk, erő sí ti küz dő ké pes sé gün ket és fej lesz ti kész sé gein ket. 

Az ak tív be fo ga dás is ad hat áram lat él ményt. Íme egy má sik pél da, egy mű vé -
szet tör té né szé: „Ren ge teg olyan kép van, ame lyet meg né zek, és azt lá tom, hogy
egyér tel mű, hogy nincs mö göt te sem mi több… nincs ben nük sem mi. Van nak
vi szont olyan ké pek, ame lyek egy faj ta ki hí vást je len te nek – ezek va la hogy meg-
 ra gad nak az em ber ben, ezek a legér de ke seb bek” (Csíkszentmihályi 2001, p. 85).

Min den egyes te vé keny ség ben, ame lyet a ku ta tás ban részt ve vők megem lí -
tet tek, az öröm egy adott pil la nat ban je lent ke zik, olyan együtt ál lás ban, ami kor
az egyén ál tal ész lelt cse lek vé si le he tő sé gek egy bees nek sa ját ké pes sé gei nek
szint jé vel. A fel ké szült sé get kí vá nó feladat is mér vei te hát: sza bá lyo zott és cél irá -
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nyos te vé keny ség vég zé se; a szük sé ges is me re tek és fel ké szült ség, a kész sé gek
bir tok lá sa; cse lek vés le he tő sé gei nek és a ké pes sé gek egy beesé se.

A cse lek vés és a fi gye lem egy beol va dá sa 

Ez a fel té tel ak kor tel je sül, ami kor va la ki moz gó sít ja min den ere jét és kész sé gét
ah hoz, hogy meg tud jon küz de ni egy adott ki hí vás sal. Eb ben a hely zet ben a fi-
 gyel mét tel je sen ki töl ti a te vé keny ség. 

Min den pszi chi kai ener giá já ra szük sé ge van, de ez nem gör csös erő fe szí tés -
ben nyil vá nul meg, hi szen ak kor el vesz ne a lé nyeg, az öröm te li ség. A fi gye lem
op ti mu mon mű kö dik, a leg fon to sabb in ge rek re össz pon to sul. Ek kor meg je len -
nek a tö ké le tes él mény leg jel lem zőbb alkotóelemei: az egyén annyi ra el me rül
ab ban, amit csi nál, hogy te vé keny sé ge tel je sen ma gá tól ér te tődő vé, gör dü lé -
kennyé vá lik. A tu dat ban nem vá lik szét az, aki cse lek szik, at tól, amit csi nál. 

Egy sakk já té kos be szél ar ról, ami kor egy tor nán ját szik, „A kon cent rá ció
olyan, mint a lé leg zés – nem is gon dolsz rá. A te tő is rá tok zu han hat na, és ha
nem té ged ta lál el, ak kor ész re se ven néd” (Csíkszentmihályi 2001, p. 89).

A min den na pi élet ben ál lan dóan kont rol lál juk ma gun kat, el lenőriz zük,
hogy jól csi nál juk-e a dol go kat. Az áram lat ban azon ban nincs szük ség visszaiga -
zo lás ra, mert a te vé keny ség mintegy „má gi kus mó don” ma gá val so dor min ket. 

Vi lá gos cé lok és fo lya ma tos vissza csa to lás

Az áram lat él mény ben azért tö ké le tes az azo no su lás, mert vi lá go sak a cé lok, és a
vissza csa to lás fo lya ma to san, az adott pil la nat ban zaj lik. Fon tos azon ban, hogy
kel lően össze tett célt vá lasszunk. 

A feladat ra va ló össz pon to sí tás

A flow egyik leg gyak rab ban em lí tett ve le já ró ja, hogy amíg ben nünk áram lik, ké-
 pe sek va gyunk el fe lej te ni az élet min den kel le met len sé gét, nin cse nek za va ró
moz za na tok. En nek fel té te le az, hogy a tel jes fi gye lem az adott feladat ra kon-
 cent rál jon. Ez ki zár ja a fö lös le ges in for má ciót és a pszi chi kai ent ró piát.

A min den na pok so rán a tu da tunk ban ké ret le nül meg je le nő gon do la tok nak
és ag go dal mak nak va gyunk fo lya ma to san ki szol gál tat va. Ezek ben a tu da ti ál la -
po tok ban rend sze rint az el ha tal ma so dó ent ró pia vál ta ko zik a pszi chi kai ener gia
ren de zet tebb fo lya ma tá val. Az él mény azért vá lik mi nő sé gi vé, mert a te vé keny -
sé gek vi lá go san meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyei ren det te rem te nek, és ki zár ják a
tu dat ba be tö rő ren de zet len ség szét for gá cso ló ha tá sát.
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Vá lo ga tott in for má ció kész let jut csak be a tu dat ba, és az el mén ken át su ha nó
za va ró gon do la tok az adott fo lya mat ban ki szo rul nak on nan. Ahogy egy ko sár -
lab dá zó be szá mol: „Csak a pá lya – ez az egyet len, ami szá mít. Né ha kint a pá lyán
eszem be jut va la mi prob lé ma, pél dául hogy megint össze kap tam a ba rát nőm -
mel, de úgy ér zem, hogy az sem mi a já ték hoz ké pest. Le het, hogy egész nap
ugyanazon a prob lé mán jár az agyad, de ahogy ját sza ni kez desz, a ku tyát se ér-
 dek li már az egész.” (Csíkszentmihályi 2001, p. 95).

Az áram lat él mény alap ele mei az össz pon to sí tás, a világos cél és az azon na li
vissza csa to lás. Ezek együt te sen te rem tik meg a tu dat rend jét, a „pszi chi kai ne-
gentrópia” je len sé gét. 

A kont roll paradoxona

A te vé keny ség fe let ti kont roll le he tő sé ge és en nek átélé se az el sőd le ges, és nem a
konk rét meg va ló sí tá sa. A te vé keny ség fe let ti ura lom meg szer zé sé nek má mo rí tó
ér zé se gyak ran meg je le nik olyan örö met oko zó tény ke dé sek ben is, me lyek a
kör nye zet szá má ra sok kal ve szé lye sebb nek tűn het nek, mint a min den na pi élet. 

A ve szé lyes spor tok mű ve lői tar toz nak ide, akik kedv te lés ből űzik te vé keny -
sé gü ket, vál lal ják azo kat a hely ze te ket, ame lyek ré vén ki lép het nek a min den na -
pok kom fort já ból. Ezek ben a hely ze tek ben olyan áram lat él mé nyek ről szá mol -
nak be, me lyek ben egyér tel műen átélik, hogy kont rol lál ják az adott hely ze te ket.
Ezek a ju tal ma zó él mé nyek megerő sí tik az egyént a ve szé lyes te vé keny sé gek fo-
 lya ma tos ke re sé sé ben. Az em be rek ilyen kor nem ma gá ból a ve szély ből me rí tik
az örö möt, ha nem an nak átélé sé ből, hogy ezt a ve szélyt ké pe sek csök ken te ni, ké-
 pe sek a po ten ciá li san ve szé lyes erők fe lett ural kod ni. Csíkszentmihályi ar ra is
fel hív ja a fi gyel met, hogy az öröm te li te vé keny sé gek nek van egy ve szé lyes ol da la
is. Az én fog lya is le het a rend egy bi zo nyos for má já nak, és nem akar töb bé fog-
 lal koz ni az élet szá má ra ke vés bé ér de kes dol gai val, ki lép a min den na pok el ke -
rül he tet len, de szo ron ga tó, vagy akár unal mas hely ze tei ből, így a flow a me ne kü -
lés esz kö zé vé vál hat.

Az én-tudat el vesz té se

Az énünk sé rü lé keny a min den na pi tör té né sek fo lya mán. Sok szor kell pszi chi -
kai ener gián kat ar ra kon cent rál ni, hogy meg pró bál juk hely reál lí ta ni a tu dat op-
 ti má lis rend jét. Vi szony lag kie gyen sú lyo zott tu dat ál la pot ra van szük sé günk ah -
hoz, hogy az ál lan dóan vál to zó kö rül mé nyek hez al kal maz kod junk. Az énnel
va ló fog lal ko zás – az ön be csü lés, a sa ját ma gunk kal va ló megelé ge dett ség hely-
 reál lí tá sa – fo gyaszt ja pszi chi kai ener giái nkat. Ami kor egy te vé keny ség be tel je -
sen be le me rü lünk, ak kor fi gyel münk nek nem ma rad elég le he tő sé ge ar ra, hogy
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bár mi lyen pil la nat nyi lag za va ró in ger rel fog lal koz zon. Az áram lat ban azon ban
nincs he lye a két sé gek nek, az ön ma gunk ra kon cent rá lás nak.

Egy hegy má szó be szá mo ló ja az él mé nyei ről: „Olyan zen-érzés, mint a me di -
tá ció vagy a kon cent rá ció. Fon tos, hogy gon do la taid vé gig egy fe lé irá nyul ja nak,
mert nem fel tét le nül jó, ha az ego túl sá go san össze fo nó dik a hegy má szás sal.
Ami kor a cse lek vés au to ma ti kus sá vá lik. Bi zo nyos ér te lem ben az egótól is men-
 te sül. Va la hogy min dig a jó dol got csi ná lod anél kül, hogy gon dol kod nál raj ta
vagy egyál ta lán csi nál nál va la mit… Csak úgy meg tör té nik min den, és mégis
össze fo got tabb vagy, mint va la ha.” (Csíkszentmihályi 2001, p. 102). Az én-tu dat
el hal vá nyu lá sa nem egyen lő az én tel jes hiá nyá val, az én el vesz té sé vel (ez pél-
 dául egy pszichotikus tör té nés fo lya mán je len het meg), még ke vés bé a tu da tos -
ság hiá nyá val, csak az énről va ló tu dás ak tuá li san nincs a tu dat fó ku szá ban. 

Az én fo gal ma le csú szik a tu dat kü szöb alá. Na gyon kel le mes ér zés, ha ké pe -
sek va gyunk egy idő re meg fe led kez ni ar ról, kik is va gyunk. Egy ben ép pen az 
ön ma gunk kal va ló fog lal ko zás aló li fel men tés ad le he tő sé get ar ra, hogy ki ter -
jesszük az ön ma gunk ról al ko tott fo gal munk ha tá rait. Az én-tudat el vesz té se én
transz cen den ciá hoz (az én túl lé pé sé hez) ve zet het, ah hoz az ér zés hez, hogy lé-
 nyünk ha tá rai az ed di gi nél szé le seb bé vál nak, énün ket ki ter jeszt jük. Új kész sé -
gek kel és tel je sít mé nyek kel le szünk gaz da gab bak, és mindez a szo ron gás, be szű -
kí tett ség, túl zott gát lás el len dol go zik. 

Az idő átala ku lá sa 

A leg több áram lat te vé keny ség nem függ a idő től, ha nem kiala kul a sa ját me ne te
és üte me zé se. Va ló szí nű, hogy az idő ről va ló meg fe led ke zés az egyik leg lé nye ge -
sebb ele me az öröm ér zet nek, az „idő rab sá gá ból” va ló sza ba du lás fo koz za a te vé -
keny sé gek ben va ló tel jes el mé lyü lés él ve ze tét. 

Az autotelikus él mény

A tö ké le tes él mény alap ve tő ré sze, hogy ön ju tal ma zó, kül ső megerő sí tés nél kül
is ön ma gá ban hor doz za ju tal mát. Az „autotelikus” ki fe je zés gö rög ere de tű; az
„auto” azt je len ti, hogy „ön”, a „telos” pe dig annyit je lent, hogy „cél”. Ön ma gáért
va ló te vé keny sé get je lent, olyat, amit nem kül ső ha szon re mé nyé ben vég zünk,
ha nem pusz tán ma gá nak a te vé keny ség nek a ked véért. A bel ső ju ta lom megerő -
sí ti a te vé keny sé get, fo koz za is mé telt elő for du lá sá nak esé lyeit.

Az autotelikus él mény egy ma ga sabb, ér té ke sebb szint re eme li az egyént. Túl-
 lép het a mo dern és posztmodern kor ál tal ki ter melt elide ge ne dés ér zé sén. Az
una lom ból öröm, a te he tet len ség ből kont roll, az ent ró piá ból pszi chi kai ener gia
lesz. Ugyanak kor az áram lat él mény nem ab szo lút ér te lem ben „jó”. Fel me rül a
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mo rál kér dé se is. Az a kér dés, hogy sa ját áram lat él mé nyein ket nem más ká rá ra
te remt jük-e meg. A flow a komp le xi tás evo lú ció já nak mo tor ja, hi szen ar ra ösz-
 tö nöz, hogy a sa ját ha tá rain kat meg ha lad va fej lőd jünk. De nem ad ja meg az eti-
 kai irányt. Felada tunk te hát ab ban áll, hogy meg ta nul juk a sa ját éle tün ket olyan
mó don él vez ni, hogy az zal ne csök kent sük má sok esé lyeit a sa ját éle tük él ve ze té -
ben. A be tö rő rab lás köz ben átélt flow-élménye nem vá lik ün ne pe len dő tár sas
ese ménnyé…

Az autotelikus sze mé lyi ség

Az autotelikus sze mé lyi ség kiala ku lá sá nak aka dá lyai 

Az egyik aka dály a túl zott én-tudat: fo ko zott ag go da lom a meg fe le lé sért (lásd az
alul tel je sí tő te het sé ge sek prob lé máit).

A túl zott énközpontúság aka dá lya ab ból fa kad, hogy min den in for má ciót a
sa ját ér de kek szem pont já ból ér té kel. Az ego cent ri kus ság a tu dat ön cé lú átala kí -
tá sá hoz ve zet, a sze lek ció ban csak an nak van ben ne he lye, ami eze ket a cé lo kat
szol gál ja. Az én eb ben az eset ben túl sá go san sok ener giát igé nyel és fo gyaszt, azt
a sa ját szük ség le tei fe lé irá nyít ja. A fi gye lem a kül vi lág ról, má sok ról sa ját ma ga
fe lé irá nyul. Az anómia és az elide ge ne dés megegye zik a két egyé ni szél ső sé ges
ál la pot tal, a fi gye lem za va rá val és az énközpontúsággal. Az anómiánál és a fi gye -
lem za va rok nál a fi gyel mi fo lya mat szét tö re de zik. Az elide ge ne dés és az énköz-
pontúság ese tén me re ven rög zül. Egyé ni szin ten az anómia a szo ron gás nak fe lel
meg, míg az elide ge ne dés az una lom nak.

A neu ro fi zio ló gia és az áram lat 

A jobb in tel lek tuá lis vagy mo to ros adott sá gok ter mé sze te sen rész ben ve le szü le -
tet tek. Fel té te lez het jük, hogy van spe ciá lis adott ság az áram lat él mény meg te -
rem té sé hez, az eb ben mu tat ko zó te het sé ges sé get ge ne ti kai és szo ciá lis örök lés is
be fo lyá sol hat ja. 

Neu ro fi zio ló giai kí sér le tek ész le lé si felada tok nál azt bi zo nyít ják, hogy né me -
lyik em ber nek ke ve sebb kül ső fo gó dzó ra van szük sé ge ah hoz, hogy ugyanazt a
men tá lis felada tot el vé gez ze. Azok nak a gon dol ko dá sa, akik nagy mennyi sé gű
kül ső in for má ciót igé nyel nek ah hoz, hogy ké pet tud ja nak al kot ni tu da tuk ban a
kül ső vi lág ról, könnyeb ben füg gő ség be ke rül a kül ső kör nye zet től. Ke vés bé tud-
 ják kont rol lál ni sa ját gon do la tai kat, ami meg ne he zí ti azt, hogy él mé nyeik nek
örül je nek. Azok vi szont, akik nek csak né hány tám pont ra van csak szük sé gük
ah hoz, hogy meg je le nít sék tu da tuk ban az ese mé nye ket, füg get le neb bek a kör-
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 nye zet től. Fi gyel mük haj lé ko nyabb, s így könnyeb ben ren de zik új struk tú rák ba
az ese mé nye ket, és gyak rab ban jut nak tö ké le tes él mé nyek hez. 

Ki vál tott po ten ciál lal kap cso ló dó kon cent rá ciós felada tok nál azok, akik
gyak rab ban él tek át áram latél ményt, ala cso nyabb agy kér gi te vé keny ség gel ké-
 pe sek új in ge rek re fi gyel ni. Ná luk a fi gyel mi tel je sít mény nem hogy több erő fe -
szí tést igé nyelt, ha nem épp el len ke ző leg: csök kent a men tá lis erő fe szí té sük. Egy
vi sel ke dé ses fi gye lem mé rés pe dig azt iga zol ta, hogy ez a cso port job ban tel je sí -
tett tar tós fi gyel met igény lő felada tok ban is. A több áram lat él mény ről be szá -
mo ló cso port ké pes volt min den in for má ciós csa tor nán vissza fog ni a men tá lis
ak ti vi tást, és csak azt az egyet hagy ta nyit va, amely ah hoz volt szük sé ges, hogy a
fel vil la nó fény in ger re össz pon to sít son. Azok nak az em be rek nek te hát, akik
több hely zet ben is ké pe sek jól érez ni ma gu kat, va ló szí nű leg meg van az a ké pes -
sé gük, hogy ki tud ják szűr ni az in ge re ket, és csak ar ra kon cent rál nak, ami szá-
 muk ra a hely zet ész le lé se és megér té se szem pont já ból lé nye ges. A fi gye lem nek
ez a ru gal mas sá ga az, ami ta lán az autotelikus sze mé lyi ség neu ro ló giai alap ját
szol gál tat ja. 

A csa lád ha tá sa az autotelikus sze mé lyi ség re

Csíkszentmihályi utal azok ra a vizs gá la tok ra, ame lyek az zal vol tak kap cso lat -
ban, hogy mi lyen csa lá di kons tel lá ció gya ko rol po zi tív ha tást a gyer mek re ab ban
a vo nat ko zás ban, hogy a flow-él mény átélé sé re fo ko zot tan ké pes sé vál ja nak. Öt
szem pont bi zo nyult fon tos nak az autotelikus sze mé lyi ség csa lá di szo cia li zá lá sá -
ban.

Vi lá gos ság: a ti zen éve sek tisz tá ban van nak az zal, hogy szü leik mit vár nak el
tő lük, a csa lá di kom mu ni ká ció ban a meg fo gal ma zott cé lok és a vissza csa to lás
egyér tel műek. 

A kö zép pont ban lét: a szü lő ket az ér dek li, hogy ép pen most mit csi nál nak a
gye re kek, mik a konk rét ér zé seik és ta pasz ta la taik.

A vá lasz tá si le he tő sé gek: több le he tő ség kö zül vá laszt hat nak – be leért ve azt is,
hogy meg sze gik a szü lők ál tal meg sza bott sza bá lyo kat (de: kö vet kez mé nyek!).

El kö te le zett ség: a bi za lom ar ra, hogy elég biz ton sá go san érez ze ma gát ah hoz,
hogy be le me rül jön ab ba, ami ér dek li.

A le he tő ség: a szü lők igye ke ze te, hogy egy re össze tet tebb cse lek vé si mó do kat
kí nál ja nak gyer me keik nek. 
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Áram lat él mény és is ko lai kör nye zet

Az ének lés, ze né lés, ze ne hall ga tás olyan fo lya mat, ame lyek ben az ak tív részt ve vő
és a belelélő mű él ve ző, be fo ga dó egyaránt vi szony lag könnyen ke rül het áram lat-
él mény be. Ké zen fek vő a ze nei ne ve lés, kép zés te rü le té ről szár ma zó pél dák kal il-
 luszt rál ni az áram lat él mény je len tő sé gét is ko lai kör nye zet ben. Az is ko lai te het -
ség gon do zó prog ra mok a tan terv ré szei ként fo gal maz zák a te het ség felis me rés és
-gon do zás stra té giai meg fon to lá sait és gya kor la ti lé pé seit. Kér dés, hogy az egyes
is ko la tí pu sok mi lyen mér ték ben ké pe sek meg va ló sí ta ni a meg fo gal ma zott prog-
 ra mo kat, és az is kér dés, hogy mi lyen in téz mé nyi kul tú rá ban, klí má ban és rend-
 szer ben vál nak ezen tö rek vé sek al ko tó va ló ság gá.

A rend szer és a ben ne lé te ző egyén, a ta nár, a pe da gó gus le he tő sé gei szű kít -
he tik és tá gít hat ják a meg va ló su lás ke re teit. Te het sé ges szer ve zet és te het sé ges
ta nár nél kül van-e esély a te het ségprog ra mok meg va ló sí tá sá ra? Je len ta nul -
mány nak nem cél ja az is ko lai szer ve ze tek kel va ló be ha tó fog lal ko zás, de az is ko -
la rend sze rek kö zöt ti kü lönb sé gek ha té kony sá gi szem pont jai elő ke rül nek.
Ugyanak kor fog lal ko zunk a te het sé ges ta nár sze mé lyi jel lem zői vel, és érint jük a
ta ná ri kiégés prob lé ma kö rét. 

Rész ben Janurik (2007) meg kö ze lí té sé re és vizs gá la tai ra ha gyat ko zunk a ta-
 nu lás és a flow kap cso la tá nak át gon do lá sá ban. A szer ző utal az élet re form- és a
re form pe da gó giai moz gal mak ra, ame lyek ré vén az is ko la fa lai kö zé is be ke rült 
a mű vé sze tek kel va ló ak tív kap cso lat nak a gye re kek ne ve lé sé ben be töl tött sze re -
pe. A re form pe da gó giai moz ga lom tet te le he tő vé a mű vé szet pe da gó giai irány zat
meg je le né sét. Utób bi ban a gyer mek al ko tó ké pes sé gé nek és sze mé lyi sé gé nek fej-
 lesz té se ke rült elő tér be. A bel ső mo ti vá ciót fej lesz tő pe da gó giai rend szer egyik
pél dá ja a Montessori-iskola. 

Kim (1998) a Montessori-iskolák el mé le te és gya kor la ta kap csán össze fog lal -
ja az ön ju tal ma zó mo ti vá ciót tá mo ga tó le he tő sé ge ket, ame lyek a kö vet ke zők:

• együtt mű kö dést ser ken tő in terak ciók ösz tön zé se, szem ben a ver sen gő
vagy in di vi duá lis cso port lég kör rel; 

• az au to nó miát erő sí tő pe da gó gu si at ti tűd és kör nye zet, szem ben a kont rol -
lá ló val; 

• a kom pe ten cia ér zet erő sí té se, szem ben a ku darc hang sú lyo zá sá val; 
• az in do ko lat lan és kont rol lá ló ju tal mak el ha gyá sa; 
• a szo ron gást ki vál tó té nye zők csök ken té se; 
• a ta nu lók ér dek lő dé sé hez iga zí tott, jól szer kesz tett ta na nyag.

Réthy (2003) vizs gá la tá ban rá mu tat az ok ta tás kü lön bö ző év fo lya mai kö zött
ki mu tat ha tó egye net len sé gek re. Kieme li, hogy az is ko lai évek ben még meg ta -
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lál ha tó a megis me ré si, ér dek lő dé si mo tí vum, ami az is ko lá zás köz bül ső sza ka -
szá ban ha nyat lik, majd az utol só is ko lai évek ben is mét meg je le nik. Ez az is ko la
ta nu lói mo ti vá ciót kö zép tá von gyen gí tő ha tá sá ra is fi gyel mez tet. Csíkszentmi-
hályi (2007) vizs gá la tai alap ján rá mu tat ar ra, hogy a te het sé ges gyer me kek ese-
 té ben a flow gya ko ri átélé se na gyobb ha tás sal van a te het ség ki bon ta ko zá sá ra,
amit nem le het a ha gyo má nyos in tel li gen ciatesz tek kel mér ni. A flow te hát nem
hoz ha tó szo ros kap cso lat ba az in tel li gen ciá val (IQ). El len ben szo ro sabb kap-
 cso lat ban van az ér zel mi in tel li gen ciá val (EQ). Egyes vizs gá la tok sze rint csak
20%-ban te he tő az IQ fe le lős sé az élet ben elért (kar rier) si ke re kért. A Penn -
sylva niai Egye te men az 1984-es el sős év fo lyam öt száz diák já nak be vo ná sá val
vég zett fel mé rés azt mu tat ta, hogy az op ti miz must vizs gá ló teszt ered mé nye
jobb elő re jel zés volt az év vé gi osz tály za tok ra néz ve, mint a fel vé te li teszt vagy a
kö zép is ko lai bi zo nyít vány.

Csíkszentmihályi sze rint a te vé keny ség be tör té nő tel jes be leol va dás, amely
egyik jel lem ző je a flow-nak, és a mo ti vá ció kö zött szo ros kap cso lat van. Az
áram lat él mény te hát hoz zá já rul hat a ta nu lás lét re jöt té hez és fenn tar tá sá hoz a
mo ti vá ció erő sí té se ré vén. Egyér tel mű, hogy amit szí ve sen csi ná lunk, azt a te vé -
keny sé get a jö vő ben is ke res ni fog juk, vagy előidéz zük.

Janurik és Pethő (2009) utal Rathunde megál la pí tá sá ra, aki te het sé ges ta nu ló
be vo ná sá val vég zett vizs gá la tai alap ján azt ta lál ta, hogy legin kább az is ko lai ta n-
a nya gon felüli szak kö ri fog lal ko zá sok kö tik le a ta nu lók fi gyel mét, és je len te nek
szá muk ra ma ga sabb mo ti vá ciót. Ta pasz ta la tát ál ta lá no sít va kiemel het jük, hogy
ta nu lók spe ciá lis, sze mé lyes ér dek lő dé sét is fel kel tő is ko lai kör nye zet az, ami a
te het sé ge sek (és egyéb ként a ke vés bé te het sé ge sek) gon do zá sá ban alap ve tő fon-
 tos sá gú. A szak kö ri órá kon je le nik meg az áram lat átélé se szem pont já ból leg-
 ked ve zőbb össze té tel ben a spon tán be le me rü lés ér zé se, a ma gas ki hí vás ész le lé se
és a ki vá ló ké pes sé gek ak ti vá lá sa. A ta nár egyé ni sé ge, szak mai tu dá sa nagy ban
hoz zá já rul hat ah hoz, hogy a ta nu lók szá má ra él ve ze te sebb le gyen a ta nu lás. Ezt
erő sí ti meg Bakker (2003) vizs gá la ta is. E sze rint a ta nár bel ső mun ka mo ti vá ció -
ja kü lö nös kép pen hoz zá já rul a ta nít vá nyai ál tal átélt áram lat él mény kiala ku lá sá -
hoz. 

Janurik (2007) ál ta lá nos és kö zép is ko lás ta nu lók áram lat él mé nyeit és bel ső
mo ti vá ció val össze füg gés be hoz ha tó ér zel mi ál la po tait vizs gál ta ének-ze ne, ma-
 te ma ti ka- és iro da lomórá kon. A nem ze nei ta go za tos ál ta lá nos és kö zép is ko lá -
sok kö ré ben foly ta tott vizs gá lat ered mé nyei alap ján a ma gyar ta nu lók több sé ge
szá má ra az ének-ze ne órák ne ga tív ér zel mek kel, szo ron gás sal, apá tiá val, una-
 lom mal és más tan tár gyak kal össze vet ve ke ve sebb öröm mel jár nak. 

Ami kor a Waldorf ál ta lá nos és kö zép is ko lás ta nu lók kö zött vizs gá ló dott, egy-
 részt azt ta lál ta, hogy ná luk a ze ne  ta nu lá sá ban ke vés bé ját szik be fo lyá so ló sze re -
pet a csa lá di hát tér. Eb ből adó dóan a bel ső mo ti vá ció kiala kí tá sá ra job ban fi gye -
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lő ta ní tá si prog ram ban részt ve vők túl lép het nek a szü lői min tá kon, és ön ál lóbb 
– te het sé gü ket optimálisabban ki bont ha tó – fej lő dés nek in dul hat nak ezen a te-
 rü le ten. Megál la pí tot ta, hogy a Waldorf-iskolákban ta nu ló fia ta lok nál az ének,
ma te ma ti ka és iro da lom ta nu lá sát dön tően po zi tív él mé nyek kí sé rik. A tan tár -
gyak flow-át lag ér té kei – de kü lö nös kép pen az ének-ze ne ér té kei – szig ni fi kán -
san ma ga sab bak a ha zai ku ta tá sok nak az egyes tan tár gyak ban ka pott ered mé -
nyei vel össze ha son lít va. A Waldorf-középiskolás fiúk messze me nően po zi tí vabb
mó don élik át az ének-ze ne órá kat, mint a Ko dály-kon cep ció alap ján ok ta tott,
nem ének-ze nei ta go za tos tár saik, te hát job ban „ben ne van nak” az áram lat él -
mény ben. A ku ta tás azt is bi zo nyí tot ta, hogy a klasszi kus ze ne meg sze ret te té sé -
ben rend kí vül fon tos sze re pet ját szik a ze né vel va ló min den na pos ak tív kap cso -
lat, a hang szer já ték, az ének lés, amely a Waldorf-iskolákban a ta ní tás egé szét
át hat ja úgy, hogy a spon ta nei tás is te ret kap. A ku ta tás ered mé nyei rá mu tat nak
ar ra, hogy a Waldorf-iskolákban al kal ma zott mód sze rek se gít sé gé vel a ta nu lók
is ko lai tan tár gyak hoz va ló at ti tűd jét si ke rül po zi tí vab bá ten ni. Az itt ta nu lók op-
timálisabb ki hí vás sal ta lál koz nak és po zi tí vabb él mé nye ket nyer nek, ta nu lá suk
él ve ze te seb bé vá lik. Mindezen össze te vők az áram lat él mény alap ve tő is mér vei
is, vagyis a ta ná rok jó „flow-me ne dzse rek nek” bi zo nyul tak a ta nu lók kal zaj ló in-
 terak ciók so rán. A szer ző ar ra is rá mu tat, hogy még ezek ben az is ko lák ban 
– ahol több a ta nu lá si hely ze tek ben átélt öröm te li ség a töb bi is ko lá hoz ké pest –
sem ve te ked het nek ezen él mé nyek a csa lád ban, il let ve ba rá tok kal el töl tött idő
so rán átélt örö mök höz ké pest. Sa ját vizs gá la tunk ban ki sebb min tán is be bi zo -
nyo so dott, hogy a fia ta lok szá má ra a csa lád ban töl tött idő több flow-élménnyel
jár, mint pél dául az interneten vagy a ta nu lás sal töltött idő (Pék–Ba kó–Papp
2010). 

Te het ség és kiégés

A kiégés (burnout) kép sze rű fo ga lom, ame lyet ere de ti leg a tech no ló giá ban hasz-
 nál tak, és amely az egy kor mű kö dő ener gia for rás gyen gü lé sét ír ja le meg szű -
né séig (burned-out) (Ónody 2001). Her bert J. Freudenberger ame ri kai pszi cho-
ana li ti kus ön se gí tő kö zös ség tag jai nál, krí zis in ter ven ciós köz pon tok, egész ség -
ügyi in téz mé nyek dol go zói nál fi gyel te meg azt a tü net együt test, amely kró ni kus
emo cio ná lis meg ter he lé sek, stresszek nyo mán fel lé pő fi zi kai, emo cio ná lis, men-
 tá lis ki me rü lés ál la po ta, ami a re mény te len ség és in kom pe ten cia ér zé sé vel, cé lok
és ideá lok el vesz té sé vel jár, me lyet a sa ját sze mély re, mun ká ra, il let ve má sok ra
vo nat ko zó ne ga tív at ti tű dök jel le mez nek. A tü net együt test el ső ként ír ta le 1974-
ben meg je lent cik ké ben burnout (kiégé si) szind ró ma né ven (Fe ke te 1991).
Cherniss szin tén a se gí tő fog lal ko zá sok (töb bek kö zött a ta nár, a pe da gó gus)
ese tén be szél a kiégés ről, ame lyet olyan fo lya mat nak ír le, amely ben a stressz és a
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haj szolt mun ka ha tá sá ra az ad dig el kö te le zett szak em ber el tá vo lo dik a mun ká-
 já tól.

Christina Maslach a hu mánszol gál ta tás ban dol go zók kiégé sé nek mé ré sé re
kér dő ívet al ko tott (Maslach Burnout Inventory). Mun ka tár sai val vég zett nagy
for má tu mú, men tál hi gié nés szak em be re ket érin tő ku ta tá sai alap ján úgy te kin ti
a kiégést, mint a mun ka vég zést aka dá lyo zó pszi chi kus ál la po tot, ame lyet a nem
meg fe le lően ke zelt, nem felol dott mun ka he lyi stressz okoz, s ame lyet ér zel mi ki-
 me rült ség, az em be ri kap cso la tok ban je lent ke ző fo ko zott el sze mély te le ne dés, elé-
 ge det len ség és bo rú lá tás, a be teg sé gek kel szem be ni csök kent el lenál lás és a nem
ha té kony mun ka vég zés fruszt rált átélé se jel le mez (Herr–Cramer 1992). 

A kiégés, mint az em be ri ter mé szet és pszi chi kum egyik meg nyil vá nu lá si for-
 má ja, ter mé sze te sen nem csak a hu mánszol gál ta tás te rü le té re kor lá to zó dik.
Min den te vé keny ség ál do za tul es het a két ség be esés nek, kiáb rán du lás nak és vé -
gül az ener gia elapa dá sá nak. A prob lé ma mégis a hu mánszol gál ta tás te rü le tén
je lent ke zik rend sze re sen. En nek oka az, hogy a hu mánszol gál ta tás hoz tar to zó
szak mák szá mos „beépí tett” fruszt rá ció for rást rej te nek ma guk ban. Ilye nek a tel-
 je sít mény mé rés kri té riu mai nak a hiá nya, az ala csony fi ze té sek a kép zett ség, a
jár tas ság és a fe le lős ség min den szint jén, a hi va ta li rang lét rán va ló elő re lé pés és a
kliens sel va ló kap cso lat meg szű né sé nek di lem má ja, a ne mi ala pon tör té nő meg-
 kü lön böz te tés, a nem meg fe le lő anya gi és in téz mé nyi tá mo ga tás, a for rá sok
ered mény te len fel hasz ná lá sa, a nagy fo kú nyil vá nos ság nép sze rű fél reér té sek és
gya nak vá sok kí sé re té ben (Edelwich–Brodsky 1980). 

A kiégés egy fo lya mat, amely nek sza ka szai Edelwich sze rint a nagy re mé -
nyek kel, ener giá val és ir reá lis el vá rá sok kal jel lem zett kez de ti pe rió dus, amit a
stag ná lás sza ka sza kö vet, ahol a hang súly a sa ját sze mé lyes igé nyek kielé gí té sé re
esik, fon tos sá vá lik a pénz, a mun ka idő és az elő re ju tás. A har ma dik a fruszt rált -
ság pe rió du sa, ami kor az egyén meg kér dő je le zi sa ját ha té kony sá gát és mun ká já -
nak ér té két. A ne gye dik a fruszt rá ció val szem be ni ter mé sze tes vé de ke zés, az
apá tia sza ka sza, amit a ki hí vá sok ke rü lé se jel le mez, az egyén a te vé keny sé gé re
csak a mi ni má li san szük sé ges időt for dít ja. A fo lya mat nem li neá ris, szám ta lan -
szor megis mé tel he ti ön ma gát. Az egyént nem csak el kü lö nült sé gé ben érin ti.
Min den egyes fá zi sá ban és min den irány ban ter jed: sze mély zet ről sze mély zet re,
sze mély zet ről ügy fél re és ügy fél ről sze mély zet re. Ugyanak kor a kiégés fo lya ma ta
egy dön tő beavat ko zás sal bár me lyik pont ján meg tör he tő (Edelwich–Brodsky
1980). Pines, Maslach és Kafry szo ciál pszi cho ló giai ku ta tó cso port ja ál tal se gí tő
fog lal ko zá súak kö ré ben vég zett 1978-as vizs gá la tok a kiégés je len sé gé nek tá gabb
di men zióit is fel tár ták. Ezek sze rint a kiégés oka a se gí tő kap cso lat fel té te lei ben,
a se gí tők sze mé lyi sé gé ben, il let ve fog lal ko zásvá lasz tá sá nak mo ti vá ció já ban rej-
 le nek. A kiégés kiala ku lá sá val kap cso lat ban az in téz mé nyi fel té te lek vo nat ko zá -
sá ban lé nye ges nek tart ják a sze mély zet–pá ciens arányt, az el lá tan dó be te gek szá-
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 mát, a mun ka fel té te le ket, a mun ka órá kat és a sza ba di dő mennyi sé gét, a di rekt
kliens–kon tak tus ban el töl tött idő tar ta mát. Össze füg gést ta lál tak a kiégés és a
pá lyán el töl tött idő kö zött is. Az egyes sze mé lyek re vo nat ko zó össze füg gé sek
vizs gá la tá nál po zi tív kor re lá ciót mu tat tak ki a kiégés és a kép zett ség fo ka, az ön-
 ki tel je se dés vá gya, mint a fog lal ko zás vá lasz tás mo ti vá ció ja és az ez zel já ró nagy-
 fo kú el vá rá sok kö zött (Fe ke te 1991). Schmidbauer a pszi cho ana lí zis fe lől kö ze lí -
ti meg a kiégést. A pro fesszio ná lis se gí tők mo ti vá ciói nak és sze mé lyi sé gé nek
vizs gá la ta so rán szer zett ta pasz ta la tai alap ján 1977-ben ír ja le a se gí tők tü net -
cso port ja je len sé get, a Helfer-szindrómát. A kény sze res se gí tő szá má ra, ha nem
is me ri fel mo ti vá ciói nak mély in dí té kait, vi sel ke dé sé nek rej tett cél jait, a kiégés
fo ko zott koc ká za tot je lent (Bagdy 1999). A kiégés je len sé gét ki vál tó okok Mas-
lach és Leiter újabb ered mé nyei sze rint a mun ka he lyi kö rül mé nyek kel és a mun-
 ka szer ve zés sel is össze füg gés be hoz ha tók. Ezek a túl zott mun ka he lyi ter he lés, a
mun ka fe let ti kont roll hiá nya, a nem meg fe le lő elis me rés, az igaz ság ta lan ság, a
kö zös sé gi ér zés el tű né se és az ér ték üt kö zés. A kiégés so rán az egyén ön ma gá val,
mun ká já val kap cso la tos el vá rá sai és a mun ka he lyi kö rül mé nyei kö zöt ti egyen-
 súly fel bo rul, ame lyet az ér té kek, az em be ri mél tó ság és aka rat erő eró zió ja kí sér
(Maslach–Leiter 1997). Össze gez ve a ku ta tá sok ered mé nyeit, a kiégés tü ne tei -
nek kiala ku lá sa a hu mán se gí tők kö ré ben reá lis koc ká zat. A kiégés tü ne tei nek a
meg je le né se az egyén és a szer ve zet szá má ra egyaránt ve szélyt je lent. A kiégés
di na mi kus fo lya mat, egyé ni és szer ve ze ti szin te ken is is mét lő dik, és ter jed, mint
egy jár vány. Ugyanak kor bár me lyik stá diu má ban, a meg fe le lő beavat ko zás sal
megál lít ha tó. Eb ből kö vet ke zik, hogy a kiégést az egyén és szer ve zet szint jén is
ke zel ni kell. Meg kell előz ni a kiala ku lá sát, fel kell is mer ni a tü ne te ket, és be kell
tud ni avat koz ni, le he tő leg a cik lus kez de té nél. Ah hoz, hogy a beavat ko zás hoz
meg fe le lő mód sze re ket al kal maz zunk, szük sé ges a kiégés hez ve ze tő okok fel tá -
rá sa (Óno di 1991).

A te het sé ge sek és a te het ség gon do zók kiégé se

A te het sé ges ta nár

A mo dern is ko la alap ve tő felada tá nak te kin ti a te het ség gon do zást. Sze ren csés a
hely zet, ha a te het ség gon do zó ta ná rok is te het sé ge sek. Fel te het jük a kér dést: le -
het-e egyál ta lán te het ség te le nül te het sé ges gye re kek kel fog lal koz ni? 

A ta ná ri te het ség gon do zás irá nyá ba tett köz pon ti lé pés a to vább kép zé sek
rend sze re, a mi nő ség biz to sí tás fo lya ma tá nak me ne dzse lé se. A ta ná ri ön meg va -
ló sí tás, ön ki fe je zés cél ki tű zé sei nem épül nek be szer ve sen a ta nár kép zé sek prog-
 ram jai ba, s a ve ze tő kép zők sem ka rol ják fel a ta ná ri te het ség gon do zás esz mé jét.
A ta ná ri te het ség gon do zás szá mos konflik tus for rá sá vá vál hat. A kér dést ár nyal -
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hat ja a ta ná ri kol lek tí va vi szo nya a más sá got je len tő ta ná ri te het ség hez. Nem al-
 kal maz ha tók a sa ját kol lé gá val szem ben azok a ta ná ri meg küz dé si stra té giák,
ame lye ket a tan tes tü let a te het sé ges, de ne he zeb ben ke zel he tő, vagy „de viáns”
cím ké vel je lölt ta nu ló val kap cso lat ban al kal maz (Horányi 2000).

Horányi Gá bor (2000) négy kö zép is ko la 52 tanárjának kér dő íves vizs gá la tai
alap ján meg raj zol ja a te het sé ges ta nár pro fil ját, ami a meg kér de zett ta ná rok vé-
 le mé nyét tük rö zi. 

A te het sé ges ta nár: 

• jó ered mé nye ket ér el diák jai val 
• jó mód sze rei van nak 
• fej lő dő ké pes 
• ta nul a hi bái ból 
• biz tos szak mai ala po kon áll 
• sze re ti a gye re ke ket 
• hig gadt 
• to le ráns 
• so kat ol vas 
• jó ne ve lő 
• jó szak em ber 

A meg kér de zet tek a pá lyán tar tó té nye zők fel so ro lá sa kor a kö vet ke ző vá la -
szo kat ad ták (a szá mok az adott vá lasz gya ko ri sá gá ra utal nak): 

a ta nár gye rek sze re te te 17
szü net 17
el hi va tott ság, hi va tás tu dat 16
él ve zi mun ká ját 14
jó mun ka he lyi lég kör 11
si ker él mény 8
megúju lás, vál to za tos ság 8
em be rek kel va ló kap cso lat 8
„örök” fia tal ság 7
ön ál ló ság le he tő sé ge 7
diá kok ta nár fe lé irá nyu ló sze re te te 6
meg szo kás 5
tu dás szomj kielé gí té sé nek le he tő sé ge 4
más ra nem al kal mas 4
a ta nu lók tu dás vá gya 2
az is ko la fel sze relt sé ge 1
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hiú ság, sze rep lés vá gya 1
alá zat 1
ön ki fe je zés 1
jó is ko la ve ze tés 1

A pá lyá tól el tán to rí tó té nye zők:

ke vés pénz 40
tár sa dal mi elis me rés hiá nya 22
gyen ge diá kok 15
ki fá ra dás, kiégés 10
rossz mun ka kö rül mé nyek 9
ad mi niszt rá ció 7
rossz is ko la ve ze tés 7
konflik tu sok, ide ges ség 5
ta ná ri szo li da ri tás hiá nya 5
ku dar cok 5
ki szol gál ta tott ság 4
szü lői túl ka pá sok 3
ki szá mít ha tat lan ok ta tás po li ti ka 2

A kiégés el len hat nak a kö vet ke ző, több nyi re po zi tív, a pá lyán tar tó té nye zők,
ami ket az em lí tett fel mé rés (Horányi 2000) a ta ná ri vé le mé nyek tük ré ben szin-
 tén fel fe dett: 

a ta nár gye rek sze re te te 17
ta ní tá si szü ne tek 17
el hi va tott ság, hi va tás tu dat 16
a mun ka él ve zete 14
jó mun ka he lyi lég kör 11
si ker él mény 8
a megúju lás, vál to za tos ság 8
az em be rek kel va ló kap cso lat 8
„örök” fia tal ság 7
az ön ál ló ság le he tő sé ge 7
a diá kok ta nár fe lé irá nyu ló sze re te te 6
a meg szo kás 5
a tu dás szomj kielé gí té sé nek le he tő sé ge 4
a más ra va ló al kal mat lan ság 4
a ta nu lók tu dás vá gya 2
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az is ko la fel sze relt sé ge 1
a hiú ság, sze rep lés vá gya 1
az alá zat 1
az ön ki fe je zés le he tő sé ge 1
a jó is ko la ve ze tés 1

Szebedy (2009) a ta ná ri pá lyán ma ra dók gya ko ri tí pu sai ként a kö vet ke ző is-
 mér ve ket összeg zi: 

a) Min dig is ta nár akart len ni, nem tud mást el kép zel ni, ez az éle te.
b) Nem akart ta nár len ni, de ta nár lett, és el fo gad ta ezt a sze re pet.
c) Ta nár akart len ni, de most már nem akar, mert kiégett, csak nem tud el-

 moz dul ni.
d) Nem tud ta, hogy mi akar len ni, most sem tud ja.
e) Más akart len ni, de nem si ke rült, most ép pen ta nár.
f) Sok min den tud na len ni, és ad dig lesz ta nár, amíg ez meg fe lel ne ki.

A fen ti tí pu sok kö zül kiemel he tő az a) (aki min dig is ta nár akart len ni, nem
tud mást el kép zel ni, ez az éle te) tí pus mint egy faj ta ideál, aki nek sze mé lyi sé ge és
szak mai szo cia li zá ció ja, mo ti vá ció ja pá lyá ja kez de tén nagy vi vő erőt je lent. Ez a
ta ná ri sze mé lyi ség Szebedy sze rint egy re rit kább, és pá lyá juk ké sőb bi sza ka szán
a kiégés ve szé lye egy re fo ko zot tab bá vá lik a szá muk ra. Meg szál lot tak ként, misz-
szio ná riu sok ként te vé keny ked nek, de ez faj ta el hi va tott ság a szak mai kör nye zet
szá má ra ne he zen el fo gad ha tó. A kül ső el nem fo ga dás is hoz zá já rul hat ah hoz,
hogy en nek a cso port nak a tag jai nál egy bi zo nyos pá lya sza kasz után je lent kez -
het a kiégés. 

Egyér tel mű nek tű nik a c) ta ná ri tí pus érin tett sé ge (aki ta nár akart len ni, de
most már nem akar, mert kiégett, csak nem tud el moz dul ni). A ta ná ri pá lya ex-
 po nált sá ga, a kontakt órák nagy szá ma és a ta ná ri megúju lás le he tő sé gei nek hiá -
nya elő se gít he ti a kiégést.

Fon tos kiemel ni az f) ta ná ri tí pust (aki sok min den tud na len ni, és ad dig lesz
ta nár, amíg ez meg fe lel ne ki). Szebedy rá mu tat, hogy a diá kok szá má ra ők min-
 dig nye re sé get je len te nek, szí nes az egyé ni sé gük, te het sé ge sek, és mint ilye nek
ké pe sek a te het sé gek nek fej lesz tő öt le te ket ad ni. Nép sze rűek a diá kok sze mé -
ben, őrá juk em lé kez nek leg szí ve seb ben. Ere jük a sza bad sá guk ban van, mi vel
nem kül ső kény szer ből, ha nem bel ső mo ti vá ció ból gya ko rol ják hi va tá su kat.

A szer ző sze rint a kiégés fo lya ma ta vá rat la nul je le nik meg a pe da gó gus éle té -
ben, gyak ran fi zi kai meg be te ge dés masz kol ja a fo lya ma tot. A már meg vál to zott
szel le mi ál la po tú ta ná rok több sé ge csőd hely zet ként éli át a kiégett sé gét. Rit kán
jut nak el az „in ter ven ció hoz”, ah hoz a felis me rés hez, hogy „va la mi mást kel le ne
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csi nál ni”. Rá mu tat, hogy gyak ran kör nye ze tük szá na ko zó együtt ér zé se tart ja
őket a kö zös ség ben, mi köz ben egyér tel műen el ma gá nyo sod nak. Gon do la tait
az zal összeg zi, hogy a ta ná ri sze rep kör ben önis me ret nél kül sen ki sem le het hi-
 te les. Hang sú lyoz za, hogy a vál to zó vi lág hoz vál to zás ra ké pes ta ná ri hoz záál lás -
sal le het meg fe le lően vi szo nyul ni. 

Össze fog lal hat juk a ta ná ri kiégés sel is fog lal ko zó fe je ze tet an nak kieme lé sé -
vel, hogy a kiégés ép pen a legel kö te le zet teb be ket ve szé lyez te ti leg job ban a ta ná ri
(se gí tő) fog lal ko zá súak kö ré ben. A ma gas szak mai ideák, a nagy el vá rá sok és re-
 mé nyek könnyeb ben for dul nak át fruszt rá ciók ese tén kiáb rán du lás ba, kö zöny -
be, apá tiá ba, a diá kok sze mély te len ke ze lé sé be (deperszonalizáció), a sa ját szak-
 mai tel je sít mény leér té ke lé sé be. Mindez az ele ve kö zö nyös, ala csony szak mai
am bí ciók kal ren del ke ző ta ná ro kat ke vés bé fe nye ge ti. A te het sé ges ta ná rok ra
éppúgy ér vé nyes, mint a te het sé ges ta nu lók ra az, hogy a te het ség egy ben te her
is. Sa ját, or szá gos rep re zen ta ti vi tá sú vizs gá la tunk ban, ami egy má sik se gí tő fog-
 lal ko zás, a gyer mek vé del mi szol gá lat mun ka tár sai kö ré ben zaj lott, töb bek kö-
 zött ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tunk, hogy a legalább éves gya ko ri sá gú szak mai
szu per ví zió ha té ko nyan véd het a kiégés egyik fő tü ne te ként je lent ke ző deperszo-
nalizáció, a klien se ket sze mély te le ní tő hoz záál lás sal szem ben. A vizs gá lat ta nul -
sá gai al kal maz ha tók más se gí tő fog lal ko zás nál is, je le sen a pe da gó gu sok nál. Fo-
 ko zott fi gye lem szük sé gel te tik a po zi tív ener giáik meg tar tá sá ra kol le giá lis,
sze mé lyes és szer ve ze ti szin ten egyaránt. Eb ben a megelő ző, vagy a kiégés je lent -
ke zé se utá n beavat ko zó, in ter ven ciós se gít ség ben sze re pet kell kap nia az áram la-
t él ménnyel kap cso la tos, egy re gya ra po dó tu dá sunk nak is. 
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IV. 
TE HET SÉG ÉS MEN TÁL HI GIÉ NÉ





BE VE ZE TÉS

Az át la gos, a nor má lis és a más ság

A te het ség, és kü lö nö sen a kiemel ke dő te het ség vagy a rend kí vül rit ka zse nia li -
tás min den kor ban és tár sa da lom ban po zi tív és ne ga tív pro jek ciók, el vá rá sok,
re mé nyek és fé lel mek fó ku szá ban állt.

A te het ség „más sá got” je lent, ami nek cím ké je az át lag tól va ló el té rés ese tén
már fel ke rül het a te het sé ges gye rek re, ta nu ló ra, fel nőtt re. Prob lé mát je lent, ha a
fel fe lé vagy le fe lé mi nő sí tés hát te ré ben olyan vé le ke dé sek, szte reo tí piák áll nak,
mi sze rint az át lag tól va ló el té rés egy ben de vian ciát is je lent, így té ve sen vá lik az
át la gos nor má lis sá, az at tól va ló el té rés ab nor má lis sá. 

A men tál hi gié né lel ki egész sé get je lent. Ha zánk ban mint moz ga lom a 90-es
évek től kezd ve je lent ke zett a tár sa dal mi dis kur zu sok ban. Kez det ben a pszi chiát -
ria szol gá ló lá nya ként ha tá roz ta meg ma gát, de fo lya ma to san füg get le ne dett a
pszi chiát riai (el me or vo si) kon tex tus tól. Egy re in kább mint hu mán se gí tő szak -
ma je le ní tet te meg ma gát, ami nek kö rül ha tá rolt el mé le tei, ön ál ló kép zé si rend-
 sze re, ku ta tá si és gya kor la ti te rü le tei van nak. El ső sor ban a terv sze rű egyé ni és
kö zös sé gi lel ki egész ség vé de lem a felada ta (Kézdi 1999). Nagy hang súlyt fek tet a
megelő zés re, nem gon dol ko dik „medikalizációs” pa ra dig má ban. A lel ki, kap-
 cso la ti, ér zel mi prob lé mák or vo si esz kö zök kel va ló ke ze lé se he lyett a pszi cho ló -
giai megelő ző és job bí tó/gyó gyí tó el já rá sok fel hasz ná lá sa jel lem zi.

Ami kor a te het sé ges ség gel kap cso lat ban men tál hi gié né ről be szé lünk, tu da -
tá ban kell len nünk, hogy a pszi chiát riai (a men tá lis/el me be teg sé gek kel fog lal -
ko zó tu do mány) meg kö ze lí tés rész ben mo rá lis mo del lel is dol go zik, amennyi-
 ben a pszi chiát riai be teg sé gek kel kap cso la tos ki re kesz tés és stigmatizáció,
egy ben a tár sa dal mi fel men tés és be teg ség előny rej tett me cha niz mu sai is sze re -
pet ját sza nak a diag nosz ti zá lá si fo lya ma tok ban. A köz tu dat is vál ta koz va mond
egy részt íté le tet, más részt ad fel men tést bi zo nyos men tá lis be teg sé gek kel kap-
 cso la tos ma ga tar tás mó dok ra. A klasszi kus pszi cho pa to ló gia ész re vét le nül te szi
min den ha tó vá a min den na pi tu dat nor ma li tás ké pét, és min dent, ami et től el tér,
a pszi cho pa to ló gia te rü le té re utal ja (Bu da 2001).

Ha son ló di na mi ká val ta lál koz ha tunk a kiemel ke dően te het sé ges gye re kek
sze mély per cep ció já nál, ész le lé sé nél is, ami kor össze kap cso ló dik a te het sé ges ség
az át lag tól el té rő vi sel ke dés sel, és az utób bi a szű kebb-tá gabb kör nye zet től köny-
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nyen a „de viáns” cím két kap ja. Mindezek ből adó dóan a te het sé ges gye re kek 
vi sel ke dés-, és ér zel mifunk ció-za va rai nak men tál hi gié nés meg kö ze lí té se in do -
kolt, ami le he tő vé te szi a be teg ségcím ké zés el ke rü lé sét, a stigmatizáció ve szé lyé -
nek el há rí tá sát, az új tí pu sú hu mán se gí tés (Bagdy 1999) esz köz tá rá nak al kal ma -
zá sát.

Pszi cho pa to ló gia és te het ség

Le kell szá mol ni a zse ni és az őrült ség kö zöt ti kap cso lat fel té te le zé sé vel, ami nek
alap ját az ókor ban már Se ne cá nál is meg ta lál hat juk („Non est magnum sine
mixtura dementiea” – Nincs nagy szel lem őrü let nél kül), de a mo dern kor ban ez
a fel té te le zés el ső sor ban Lombroso mű vei alap ján ter jedt el, és a tu do má nyos 
té ve dés las sacs kán köz kinccsé vált. A zse ni és az el me be teg sé gek kö zöt ti kap cso -
la tot anek do ti kus kazuisztikus pél dák kal nem le het bi zo nyí ta ni (Ré vész 1973).
Már ma gát a „zse ni” fo gal mát, ép pen an nak szub jek ti vi tá sa miatt, sem te kint -
het jük tu do má nyos szem pont ból meg ha tá roz ha tó nak. Az el me be teg sé gek nem
gya ko rib bak a ki vá ló te het sé gűek kö ré ben. A ki vé te les te het ség és az el me be teg -
ség kö zött nincs köz vet len ok-o ko za ti kap cso lat. Ugyanak kor a te het ség és a lel -
ki egész ség kö zött már megala po zot tabb össze füg gé se ket ke res ni. A tu do má -
nyos vizs gá la tok ar ra utal nak, hogy a ki vé te les te het sé gek ben a neu ró zis nak
gya ko ribb az elő for du lá sa. En nek ará nyát 14,2–2,8% kö zött ta lál ták egy né met
fel mé rés ben. A de viáns ma ga tar tást (fő ként az al ko ho liz must és az ön gyil kos sá -
got) is gyak rab ban ész lel ték ki vé te les te het sé gek kö zött (kb. 30%), mint a jól
(17%) és rosszul fel vé te li zők ben (12%). Eb ben a vizs gá lat ban hasz nált de vian -
cia fo ga lom nak a né pes ség be li gya ko ri sá ga 12–15% kö rül va ló szí nű sít he tő. Szá-
 mos adat utal ar ra, hogy or vo si szem pont ból a ki vé te les te het sé gűek fo ko zot tan
ve szé lyez te tet tek. Ese tük ben pszi cho szo ma ti kus be teg sé gek fo ko zott kiala ku lá -
sa is le het sé ges (Czeizel 2004).

A túl ér zé keny ség és a te het ség

A szél ső sé ges in ten zi tás és ér zé keny ség meg nyil vá nu lá sai ra Dabrowski hív ta fel
a te het ség gel fog lal ko zó szak ma fi gyel mét. A ku ta tók több sé ge a túl ér zé keny sé -
get ve le szü le tett nek gon dol ja, és egyetért az zal, hogy nem ta pasz tal ha tó min den
te het sé ges és krea tív gye rek nél, bár ná luk az át lag nál gyak rab ban je lent ke zik
(Rinn 2010).

An nak el le né re, hogy a túl ér zé keny ség átélé se po zi tív le het, prob lé má kat
okoz hat a szo ciá lis in terak ciók ban, a na pi funk cio ná lás ban és az is ko lá ban. Kér-
 dés, hogy a túl ér zé keny ség Piechowski (1991, idé zi CCEA 2006, p. 53) ál tal leírt
öt faj tá ja kö zül me lyik do mi nál egy adott szi tuá ció ban.
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Pszi cho mo to ros túl ér zé keny ség

A fö lös ener giák ra utal, és meg nyil vá nul hat szél ső sé ges lel ke se dés ben, gyors be-
 széd ben, az in ten zív ak ti vi tás és im pul zív ak ciók ked ve lé sé ben. Le het szél ső sé -
ge sen ver sen gő, meg nyil vá nul hat szo ron gá sos vi sel ke dés sel, vagy cse le ked het
meg szál lot tan. Fá rad ha tat lan le het, nyo mást érez het ma gá ban az ál lan dó moz-
 gás ra, és neu ro ti kus ele mek is meg mu tat koz hat nak a vi sel ke dé sé ben, mint pél-
 dául a kö röm rá gás. Mun ka má nia is jel lem ző le het rá, von zód hat a gyor sa sá got
igény lő spor tok hoz és a kö te les ség mu lasz tás hoz.

A pszi cho mo to ros túl ér zé keny sé get mu ta tó gye rek gyak ran kap té ve sen „fi -
gye lem hiá nyos hi perak tív rend el le nes ség” (ADHD) diag nó zist. Utób bi kö rül
sok vi ta ala kult ki, és a diag nó zis rész ben kap cso ló dik más, szin tén ne he zen
meg fog ha tó ré geb bi diag nó zis hoz, mint a „fi gye lem hiá nyos tü net” (ADS) vagy a
„fi gye lem hiá nyos rend el le nes ség” (ADD) és „túl moz gá sos za var” (HKZ), il let ve
a „mi ni má lis agyi diszfunkció” (MCD).

Nem alap ta lan a gya nú, hogy a diag nó zis in kább a „hely te le nül” vi sel ke dő
gye rek re irá nyu ló szü lői, ne ve lői, ta ná ri fi gye lem hiány ról szól, és ke vés bé a gye-
 rek tény le ges be teg sé gé ről…

Nem le he tet len, hogy fen ti diag nó zi sok az adott gye rek bi zo nyos vi sel ke dés -
re va ló kény sze rí té sét elő se gí tő esz kö zök ként sze re pel nek, és egyik jel lem ző
meg nyil vá nu lá sai a gyógy sze rek be ve tett túl zott hit nek, il let ve an nak az el vá rás -
nak, hogy az em be ri kap cso la tok és vi sel ke dés prob lé más nak ész lelt je len sé geit
or vo si esz kö zök kel old juk meg, medikalizáljuk azo kat. Így ágya zód hat a té ves
diag nó zis a gye rek kel va ló visszaélés fo lya ma tá ba, amely nek va ló di cél ja az,
hogy a gye re ket ke zes sé te gye. Az ilyen diag nó zis al ko tás a pol gá ri tár sa da lom
kon for mis ta diszk ri mi ná ció já nak ré sze is le het (Dahlke 2004). Amennyi ben az
át lag tól va ló el té rést ez a szem lé let fő ként hi ba ként, za var ként szem lé li, ak kor
kü lö nö sen nagy prob lé mát je lent, ha a te het ség gel is megál dott (ter helt?) gye re -
kek re irá nyul.

Szenzoros túl ér zé keny ség

A szenzoros ér zé ke lés – mint az íz le lés vagy szag lás – men tén kiala ku ló kész ség,
ami a fel fo ko zott in ge rek ke re sé sé ben nyil vá nul meg. Idekap cso lód hat a vi zuá lis
in ge rek be va ló túl zott be le fe led ke zés je len sé ge is, vagy az érin tés fo ko zott je len -
tő sé ge. Az ér zé ki vi lág pre fe rá lá sa az eh hez kap cso ló dó szó kincs fo ko zott hasz-
 ná la tát is je len ti. Meg je len het ab ban, hogy va la ki ál lan dóan a fi gye lem fó ku-
 szá ba igyek szik he lyez ni ma gát, vagy túl zot tan be le fe led ke zik az ét ke zés be.
A túl ér zé keny ség egyik kö vet kez mé nye le het az in ge rek től va ló me ne kü lés, mint
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pél dául a fül du gó hasz ná la ta a hang in ge rek re va ló reak ció csök ken té se ér de ké -
ben.

Kép ze le ti túl ér zé keny ség

Nap pa li ál mo do zás ban, fan tá ziá lás ban, szó ké pek és me ta fo rák fo ko zott hasz ná -
la tá ban je lent ke zik, ame lyek ti pi kus jel lem zői a fo ko zot tan krea tív sze mé lyek -
nek. Az una lom elől a felépí tett, ela bo rált kép ze let vi lág ba va ló me ne kü lés is jel-
 le mez he ti. Ké pes az ese mé nyek köl tői és drá mai in terp re tá lá sá ra. Emiatt a
va ló ság és a fik ció ke ve re dik ná luk, és ké pe sek a pon tos vi zuá lis em lé ke ze ti te vé -
keny sé gek re. 

In tel lek tuá lis túl ér zé keny ség

Fo ko zott tö rek vés a tu dás ra és igaz ság ra kér dé sek, fel fe de zé sek és teo re ti kus
elem zé sek ré vén, ami nem azo nos az in tel li gen ciá val mint ké pes ség gel. Aki re ez
jel lem ző, az él ve zi a ta nu lást és a prob lé ma megol dást, sok időt tölt a dol gok ra va -
ló kon cent rá lás sal, introspektív, füg get le nül a ké pes sé ge szint jé től. Ké pes a me-
 ta gon dol ko dás ra, vagyis a gon dol ko dás ra a gon dol ko dás ról.

Ér zel mi túl ér zé keny ség

Az in ter per szo ná lis kap cso la tok fo ko zott in ten zi vi tá sa az em be rek kel, he lyek kel
és dol gok kal össze füg gés ben, má sok irán ti szen ve dé lyes ér zé sek. Idetar toz nak a
stressz és az ér zel mek fi zi kai meg nyil vá nu lá sai, szél ső sé ges és gyak ran össze tett
ér zé sek, gát lás, em pá tia, fé le lem és szo ron gás.

Az in ten zív po zi tív és ne ga tív ér zé sek gyak ran hul lám zóan vál ta koz nak.
A han gu la ti hul lám he gyek az él ve zet és ener gia fan tasz ti kus átélé seit, a hul lám -
völ gyek szél ső sé ges meg ha son lá sok kal, bűn tu dat tal, szo ron gás sal és ki sebb ren -
dű ség ér zé sé vel já ró ál la po tok meg je le né sét te szik le he tő vé. Utób biak ban a ha-
 lál lal kap cso la tos ag go dal mak és dep resszió is el ha tal ma sod hat.

A túlérzékeny te het sé ges gye rme kek tá mo ga tá sa

Szá mos ská la lé te zik a nem zet kö zi szak iro da lom ban, amely le he tő vé te szi a
gyer mek (ta nu ló) túl ér zé keny sé gé nek becs lé sét. A ská lák több sé ge on li ne is
hoz zá fér he tő (an gol nyel vű vál to za tok, mint pél dául a „The Overexcitability
Checklist”), azon ban nem fel tét le nül ren del kez nek a va li di tás és reliabilitás szük-
 sé ges jel lem zői vel. Önbecslő ská lák is lé tez nek, bár fő ként ku ta tá si cél ból hasz-
 ná la to sak (pél dául: „The Overexcitability Questionnaire-II”). 
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Egy le het sé ges al ter na tí va váz la tos lé pé sei a túlérzékeny te het sé ges gye re kek
szü lői/ta ná ri tá mo ga tá sá ra:

Ad jon le he tő sé get ar ra, hogy a gye rek biz ton sá gos kör nye zet ben fe jez ze ki
túl ér zé keny sé gét. Ad jon elég időt a fi zi kai ak ti vi tás ra és a nap pa li fan tá ziá lás ra.

Lás sa el in for má ció val, ta nít sa a gyer me ket és az éle té ben részt ve vő ket a túl-
 ér zé keny ség gel kap cso la to san.

Bá to rít sa a gye re ket ar ra, hogy sa ját erős sé gei re kon cent rál jon, és hogy túl ér -
zé keny sé gét előny ként hasz nál has sa.

Ta nít son a gye rek nek olyan kész sé ge ket, ame lyek kel a túl ér zé keny ség ha té ko -
nyan ke zel he tő. Szó ba jö het nek ér ze lem sza bá lyo zá si mód sze rek (mint a mély lég-
 zés gya kor lat tech ni ká ja stressz és ha rag ke ze lé sé re), a za va ró, fel ka va ró in ge rek -
kel va ló meg küz dés esz kö zei (bi zo nyos étel csök ken té se, adott il lat el ke rü lé se).

Nyo ma té ko sít sa, hogy a gyer mek el té ré sei po zi tí vak és nem ne ga tí vak. Se gít -
se a gyer me ket an nak megér té sé ben, hogy a más ság rend ben van. Mind nyá -
junk ban ér té kel ni kell az egye di sé get.

Gya ko ri szü lői reak ciók a te het sé ges gyer me kek kel kap cso lat ban

Ter mé sze te sen a po zi tív csa lá di kap cso la tok nak nagy je len tő sé ge van a te het sé -
ge sek fej lő dé sé nek ala kí tá sá ban. Ugyanak kor az ilyen gye re kek fel ne ve lé se szá-
 mos stressz for rá sa is, sok szü lő ag gó dik amiatt, hogy ren del ke zik-e meg fe le lő
ér zel mi és in tel lek tuá lis kész ség gel az „el té rő” gye rek fel ne ve lé sé hez. Azért is
gyak ran ag gód nak, hogy a gye rek szo ciá lis al kal maz ko dá sá ban si ker te len lesz.
Két fő szü lői reak ció ti pi kus: egy részt meg ret ten het nek a te het ség je lei től, és
igye kez nek hát tér be szo rí ta ni, fi gyel men kí vül hagy ni eze ket, je len tő sé gü ket
csök ken te ni. A má sik al ter na tí va, hogy a szü lő „túlizgulja” gyer me ke te het sé ges -
sé gét, és ir reá lis el vá rá so kat ál lít elé be. Ez kü lö nö sen ak kor jel lem ző, ha a gye rek
te het sé ge egy ma ga sabb szo ciá lis stá tusz ba va ló be lé pés le he tő sé gét is nyújt ja. 

Kap cso lat a test vé rek kel

A te het ség felis me ré se meg ront hat ja a töb bi test vér rel va ló kap cso la tot. Szá mos
ta pasz ta lat ar ra utal, hogy a te het sé ges gye re kek test vé rei nö vek vő fél té keny ség -
gel és ver sen gés sel rea gál nak a hely zet re, és ke vés bé al kal maz ko dók le het nek,
mint a nem te het sé ges gye re kek test vé rei. Ugyanak kor ezek a ne héz sé gek fő ként
a te het ség „diag nosz ti zá lá sa” után je lent kez nek, és ál ta lá ban öt éven be lül el tűn -
nek.

A te het sé ges ség nem ma rad az is ko lán be lül, a te het sé ges gye rek azon kí vül is
krea tív, ér dek lő dő és in ger ke re ső ma rad. A csa lád to vább ra is nagy sze re pet kap
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a te het sé ges gye rek kognícióinak és vi sel ke dé sé nek ala kí tá sá ban, ami a csa lád
egé szét érin tő di na mi kus vál to zá sok hoz ve zet. 

Stresszme ne dzse lés a te het sé ges gyer me kek nél

A stressz olyan vál to zá sok hoz köt he tő, ame lyek ke ze lé sé hez ad dig nem hasz nált
meg küz dé si mó dok szük sé ge sek. Ezek a vál to zá sok bio-pszicho-szociális és spi-
 ri tuá lis di men ziók ban egyaránt je lent kez het nek. A stressz krí zi sek hez kap cso ló -
dik, és iden ti tá sunk vál to zá sai kap csán nor ma tív – min den ki ál tal be járt – és
eze ken kí vül eső krí zi sek kel kell meg küz de nünk szo ciá lis al kal maz ko dá sunk fo-
 lya mán.

Te het sé ge sek nél a perfekcionizmus irán ti vágy, a más ság átélé se, az el várt tel-
 je sít mény nek va ló meg fe le lés erő fe szí té sei egyaránt a stressz for rá sai le het nek. 

Fia ta labb te het sé ge sek szá má ra megeről te tő le het a tár sak fo lya ma tos igé nye
a se gít ség re, tá mo ga tá sra, ahe lyett hogy eze ket a ta nár tól vár nák. Az osz tály tár -
sak egy ré sze nem szí ve sen for dul a ta nár hoz, ha nem tud ja a vá laszt, már csak
azért is, mert a ta nár egy ben a mi nő sí tő és kont rol lá ló ha ta lom bir to ko sa is. Ezek
a ki hí vá sok erő sí tik a te het sé ge sek ön ér té ke lé sét, ha kis mér ték ben je lent kez nek,
de „stresszor”-ként hat nak, ami kor ál lan dó vá vál nak, el te re lik a fi gyel met a sa ját
felada tok tól, és a ta nár „raj ta kap hat ja” őket, hogy nem fi gyel nek. Az el fog lalt ta-
 ná rok ré szé ről „fi gyel met len” és „fe gyel me zet len” cím ké ket kap hat nak.

A ki hí vá sok szük sé ge sek az is ko lai tan ter vek te het sé ge se ket is érin tő ki ter -
jesz té sé hez és gaz da gí tá sá hoz, de szük sé ges biz to sí ta ni, hogy azok ne le gye nek
túl bo nyo lul tak és elér he tet le nek a te het sé ges gye re kek szá má ra. Nem sza bad fo-
 ko za tos ság nél kül meg ter hel ni őket ext ra felada tok kal, mert ezek túl zott ki hí vást
és ve szélyt is je lent het nek az ön ér té ke lé sük re. 

A kiemel ke dő ké pes sé gű ta nu ló szá má ra a ma ga sabb szin tű osz tály ba lé pés
bi zo nyí tá si kény szert szül het, azt megerő sí ten dő, hogy nem ve szí tet te el te het sé -
gét. Az egye tem re ke rü lés ha son ló ki hí vást je lent het a jó elő me ne te lű, jól tel je sí -
tő te het sé ge sek nek, hi szen nem fel tét le nül ké pe sek a tel jes osz tály za ti ki tű nő ség
foly ta tá sá ra. Emiatt az egye tem re ke rü lés előtt fel ké szí tést igé nyel het nek az ön-
ér té ke lés csök ke né sét el ke rü len dő. Azo kat, akik „nye rő” hely ze tek hez szok tak
ta nul má nyi té ren, hoz zá kell szok tat ni, hogy a ku darc a vissza jel zés egy for má já -
vá is vál hat a ta nu lá si fo lya ma tok el ke rül he tet len ré sze ként.

A te het sé ges nek cím ké zett diák nak az év vé gi vizs gák, az érett sé gik és a zá ró -
vizs gák kü lö nö sen nagy pszi chi kus meg ter he lés sel jár hat nak, hi szen az „esé lye -
sek” győ zel mi fe le lős sé gé vel kell ele get ten nie az aka dé miai kör nye zet, a szü lők
és sa ját perfekcionista el vá rá sai nak. Ez zel pár hu za mo san a kör nye zet azt erő sí ti
a te het sé ges ben, hogy „sem mi ok az ag go da lom ra”, te hát a diák nak még ar ra is
pszi chi kus ener giát kell moz gó sí ta nia, hogy reá lis ér zel meit el fo gad tas sa, és ne
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vissza fog ja vagy el rejt se. Eb ben a hely zet ben fo ko zott az igény a bölcs és hi te les
ta nár, men tor vagy szü lő iránt, aki megér ti, el fo gad ja és tá mo gat ja a te het sé gest.
Va ló di men tál hi gié nés feladat ez, ami nek au to ma ti kus megol dá sát nem le het el-
 vár ni a kör nye zet től. 

Nem sza bad meg fe led kez ni ar ról, hogy a te het sé ges ta nu ló ál lan dó ma gas
szín vo na la nem jön ne lét re sa ját erő fe szí té sei és fi gyel me nél kül, még ak kor sem,
ha utób biak a kör nye ze té nek ész re vét le nek ma rad nak.

Kar rier ter ve zés és tá mo ga tás

Ter mé sze te sen nem csu pán is ko lai elő me ne te lük ben, ha nem a hosszabb tá vú
kar rier ter ve zés ben is se gít sé get igé nyel nek a te het sé ges ta nu lók. Ami ná luk gya-
 ko ri, az a sok fé le po ten ciá lis fej lő dés le he tő sé ge, vagyis kiemel ke dő ké pes sé geik
szá mos ta nu lá si irány és kar rier le he tő ség fe lé mu tat nak. A szer teága zó le he tő sé -
gek ko moly dön té si, el kö te le ző dé si di lem ma elé ál lít hat ják őket.

Nem fel tét len hasz nál ha tók ná luk az ál ta lá no san hasz nált, be vált ké pes ség -
tesz tek, ered mé nyeik gyak ran mu tat nak pla fon effek tust szá mos alskálán, így ne -
héz a vá lasz té kot szű kí te ni.

A kiemel ke dően te het sé ges ta nu ló gyak ran be vall ja, hogy szá mos pá lyán el
tud ná ma gát kép zel ni a tör té nész től az or vo sig, vagyis ma ga is tisz tá ban van a
vá lasz tás ne héz sé gei vel. Nem ve zet jó ra, ha a ta nács adói sze rep ben lé vő szü lők
és men to rok azt erő sí tik meg ben nük, hogy a te het sé gük kel min den pá lyá ra
egyaránt al kal ma sak. Kar rier-ta nács adók, men to rok az ipar ból vagy az egye te mi
szfé rá ból sok kal mé lyebb be lá tást kell, hogy fel fed je nek a le het sé ges kar rie rek -
ről, és a to váb bi ta nu lá si, kép zé si, fej lő dé si le he tő sé gek ről.

Alul tel je sí tés a te het sé ges gyer me kek nél

Rimm (1991, idé zi CCEA 2006, p. 61) sze rint az alul tel je sí tő te het sé gek a tár sa -
da lom leg na gyobb vesz te sé gei, és egy ben a po ten ciá li san leg na gyobb erő for rá sai
is. A be nem tel je se dés nagy fruszt rá ció és bosszú ság a kör nye zet és a gye rek szá-
 má ra is.

Is ko lai alul tel je sí tést ak kor azo no sí tunk, ami kor a ta nu ló fo lya ma to san a ké-
 pes sé gei alatt tel je sít, messze el ma rad va at tól, amit a ké pes sé gei vagy ad di gi tel-
 je sít mé nye alap ján el vár hat nánk. Az ak tuá lis ké pes sé gek, mint az in tel li gen cia, a
teszt ered mé nyek vagy a krea ti vi tás ér té kei és a ta nul má nyi elő me ne te le kö zöt ti
mar káns el té ré sek ről van te hát szó.

Az el té rés azo no sí tá sá hoz ha zánk ban a gya kor la ti pe da gó giá ban tesz te ket
nem hasz nál nak, de sze re pet kap a ta ná rok és szü lők vé le mé nye és a ta nu ló ön-
 meg fi gye lé se is, amit az is ko la tár sak ál tal adott in for má ció is kiegé szít (Gáll
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2008). Elő for dul, hogy a te het sé ges gye rek sze gé nyes teszt megol dá si szo ká sai
miatt nem mu tat jó ered mé nye ket a kü lön bö ző tesz tek ben, és csak a gon dos ott-
 ho ni és tan ter mi meg fi gye lés ré vén le het sé ges a ki vá ló ság diag nosz ti zá lá sa.
Gyarmathy (2006) sze rint szá mos eset ben hasz no sabb az „alulellátott” ki fe je zés,
ami utal a gyer mek ott ho ni és is ko lai kör nye ze té nek a fe le lős sé gé re is az alutelje-
sítés kialakulásában.

Rimm (1987, idé zi CCEA 2006, p. 58) ar ra mu ta tott rá, hogy sok ma gas krea -
ti vi tá sú gye rek a nonkonformitáson ke resz tül fe je zi ki ma gát, a töb biek től el té rő
gon dol ko dás és cse lek vés meg ne he zí ti őket ab ban, hogy ké pes sé gei ket ki bont -
sák, és tel jes po ten ciál lal ves sék be ma gu kat az osz tály mun ká já ba. A fiúk nál az
alul tel je sí tés ko ráb ban kez dő dik, a lá nyok nál az ál ta lá nos is ko la vé gén, a kö zép -
is ko la ele jén, ami kor a tár sak nyo má sa fo ko zot tab bá vá lik.

A ta ná rok és szü lők fruszt rá ció ju kat könnyen for dít ják cím ké zés be, így sze-
 mük ben az ilyen ta nu lók „lus ta” vagy „te het sé gü ket el pa zar ló” mi nő sí tést kap-
 hat nak. 

Az alul tel je sí tés nek el kü lö nít het jük el sőd le ges, má sod la gos és har mad la gos
jel lem zőit.

El sőd le ges jel lem ző: ala csony önér té ke lés

Eb ben az eset ben a ta nu ló nem hisz ab ban, hogy ele get tud ten ni a csa lá di, ta ná -
ri és ba rá ti el vá rá sok nak. A „te het sé ges nek len ni” nyo má sa hív hat ja elő az ala-
 csony ön ér té ke lést. Az ilyen ta nu ló a si ker te len sé get a ké pes sé gei hiá nyá ban vé li
fel fe dez ni, ahe lyett hogy a ku dar co kért az elég te len vagy nem meg fe le lő ta nu lást
okol ná. A si kert vi szont haj la mos a sze ren csé nek tu laj do ní ta ni. Emiatt csak a
ku dar caiért vál lal ja a fe le lős sé get, a si ke reiért nem.

Weiner (1986) rá mu ta tott, hogy aki a si ker hát te ré ben lát ja sa ját erő fe szí té -
seit, in kább haj la mos ke mé nyen dol goz ni és erő fe szí té seit a jö vő ben is fo koz ni,
mint az, aki a si ke reit a sze ren csé nek tu laj do nít ja.

Má sod la gos jel lem ző: el ke rü lő vi sel ke dés

Az ala csony önér té ke lés gyak ran improduktív vi sel ke dés hez ve zet, ami a mun ka
és a ta nu lás el ke rü lé sét ered mé nye zi. Az el ke rü lés énvédő vi sel ke dést je lent – a
ta nu lás el ha nya go lá sá val össze le het kap csol ni a si ker te len sé get –, így a sa ját ké-
 pes sé gek kér dé se nem ke rül előtérbe. A ta nu lás sal ve szé lyez tet ve érez het né ma -
gát, a si ker te len ség eb ben az eset ben le het sé ges hiá nyos sá gait erő sí te né. Is mert
je len ség, hogy a si ke res ta nul má nyi elő me ne telt sem min dig „il lik” a ke mény 
ta nu lás sal nyíl tan össze kap csol ni a kortársak előtt, ki vé den dő a „stré ber” címké-
zést.
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A perfekcionizmus és az ala csony osz tály za tok tól va ló fé le lem össze kap cso -
lá sa – ki fe lé ép pen en nek az el len ke ző jét mu tat va – szin tén el há rí tó me cha niz -
mus ként mű kö dik az alul tel je sí tő, ala csony önér té ke lé sű gye re kek nél.

Az alul tel je sí tő ta nu ló egy fe lől el vá rá sá ban az ala csony je gye ket cé loz za, ez -
zel csök kent ve a ké pes ség és ku darc kö zöt ti tá vol sá got, mond ván, hogy leg-
alább elér te (ala csony) cél jait. Más részt egy perfekcionista min dig az elér he tet -
le nért küzd, fel ment ve ma gát a ku darc tól, ami ily mó don a cél nagy sá gá val és
nem az in kom pe ten ciá val kap csol ha tó össze. Is me rős a meg mász ha tat lan he-
 gye ket ost rom ló hegy má szó ese te, akit ku darc ese tén is hős ként ün ne pel het a
kör nye ze te.

Adderholdt-Elliot (1989, idé zi CCEA 2006, p. 60) a perfekcionista ta nu ló öt
jel lem vo ná sát azo no sí tot ta az alul tel je sí tés össze te vői ként:

1. ha lo ga tás;
2. fé le lem a ku darc tól;
3. min den vagy sem mi elv;
4. bé nult perfekcionizmus;
5. mun ka má nia, ami gyak ran for dul izo lá ció ba, dep resszió ba és kiégés be.

Az el ke rü lő ma ga tar tás elő for du lá sa leg gya ko ribb a kö zép is ko lá sok kö zött.
Gyak ran a ta ná rok elő ző leg ki vá ló mi nő sí tés sel il let ték eze ket a ta nu ló kat.

A ta nu ló elő ze te sen ki vá ló tel je sít mé nye és az ezt öve ző ta ná ri felér té ke lés kiala -
kít hat perfekcionista beál lí tó dást. 

Ami kor a tan terv na gyobb ki hí vá sok elé ál lít, és ez zel ne he zeb bé te szi a fo lya -
ma to san tö ké le tes tel je sít ményt, a ta nu ló de mo ra li zá lód hat, és el tá vo lod hat a ta-
 nu lás tól. Mindez rá mu tat ar ra a szük ség let re, hogy min den is ko lá nak meg fe le lő
ki hí vást kell nyúj ta nia min den ta nu ló szá má ra.

Az alul tel je sí tés har mad la gos jel lem ző je

Az alul tel je sí tő ta nu ló el ke rü li az erő fe szí té se ket és a tel je sít ményt, ez zel véd ve
tö ré keny ön ér té ke lé sét, a har mad la gos jel lem zők pe dig ezt a min tá za tot erő sí -
tik.

Az utób bi leg gyak rab ban sze gé nyes ta nu lá si kész ség ben és kon cent rá ciós, 
il let ve fe gyel me zé si prob lé mák ban, és a tár sak ál ta li el fo ga dás ne héz sé gei ben
mu tat koz nak meg.

Az el ke rü lő vi sel ke dé si min tá zat, mint a jég hegy csú csa, el fe di az ala csony
ön ér té ke lést.

Redding (1990, idé zi CCEA 2006, 51) utal a hiá nyos kész sé gek re eb ben a vi-
 sel ke dés min tá zat ban. A jól tel je sí tő és alul tel je sí tő egyaránt jól tel je sít olyan fel-



104
Pék Győ ző

ada tok ban, ame lyek ben át fo gó, ho lisz ti kus fel dol go zás fo lyik, vi szont ahol pon-
 tos ság ra van szük ség rész le tes szá mo lá sok kal, az alul tel je sí tők sok kal rosszab-
 ban tel je sí te nek.

Rimm (1991, idé zi CCEA 2006, 51) rá mu tat, hogy a fia ta labb gye re kek haj la -
mo sak egyen lő ként ke zel ni a „leg gyor sabb” és „legoko sabb” ki fe je zé se ket, és az
írá si ne héz sé gek kel küsz kö dő te het sé ge sek stressz ként élik át azt, hogy a ta ná rok
és szü lők vélt el vá rá sait nem tud ják tel je sí te ni. Leír ja azo kat az osz tály ter mi jel-
 lem ző ket, ame lyek elő se gít he tik és tá mo gat hat ják az alul tel je sí tés kiala ku lá sát.
Ezek kö zé tar to zik a gye rek in di vi dua li tá sá nak el nem is me ré se, erős ver sen gő
klí ma, ru gal mat lan ság, ri gi di tás és a tel je sít he tet len tan terv. 

A te het sé ge sek sok kal gyor sabb in for má ciófel dol go zás ra ké pe sek egy fej let -
tebb szin ten, és en nek ered mé nye kép pen egy ki hí vá sok kal és ki szé le sí tett ak ti vi -
tá sok kal gaz da gí tott kör nye ze tet igé nyel nek. Amennyi ben egy sze rűen több és
ne he zebb felada to kat kap, a te het sé ges ta nu ló könnyen kiala kít hat ja azt a hoz zá-
ál lást, hogy a „rab szol ga mun ka” a gyors megol dá sok „ju tal ma”, így az ered mény
a tel je sít mény vissza fo gá sa lesz.

A fenn ma ra dó ak ti vi tást is for dít hat ja nap pa li ál mo do zás ba, csíny te vés be,
vagy akár ér de ke sebb ol vas má nyok kal va ló fog lal ko zás ba. Emiatt akár a szok vá -
nyos is ko lai mun ká ját is el ha nya gol hat ja, és töb bek kö zött eze ken a pon to kon
for dul hat át a te het sé ges gye rek alul tel je sí tő ta nu ló „üzem mód ba”. A ver sen gő
osz tály tár si kör nye zet ben a ta nár ki fe je zett po zi tív vagy ne ga tív mi nő sí té sei az
adott tel je sít mény kap csán ko moly ha tást gya ko rol hat nak a te het sé ges ta nu lók -
ra. Le het a ta nu ló akár kiemel ke dően mo ti vált és tel je sí tő, a kül ső ju tal mak és
bün te té sek túl zás ba vitt hang sú lyo zá sa kiöl he ti be lő le a ta nu lás be lül ről fa ka dó
él ve ze tét, és el tán to rít hat ja az is ko lai tel je sít mé nyek től.

Az alul tel je sí tők nem kap hat nak világos ké pet az adott te rü le tek hez kap cso -
ló dó kom pe ten ciáik ról, és a ta ná rok fo lya ma tos vissza jel zé sei az el várt sztender-
dektől va ló el té ré sek ről kiala kít hat ja azt a hi tet, hogy ő ak tuá li san át lag alat ti. Ez
pe dig az el ke rü lő és de fen zív vi sel ke dés kiala ku lá sá hoz ve zet het.

A te het sé ges gye re kek kü lö nö sen ér zé ke nyek le het nek a tel je sít he tet len tan-
 ter vek kel szem ben, hi szen fej lett kri ti kai és elem zőkész sé geik, és a dol gok kal
kap cso la tos krea tív gon dol ko dá suk ré vén egé szen más irányt vesz nek fel. A te -
het sé ges alul tel je sí tők ké pe sek na gyon ma gas sztenderd sze rint tel je sí te ni tan-
 ter ven kí vü li ak ti vi tá sok ban, ahol le he tő ség nyí lik ar ra, hogy meg vá lasszák azok
tí pu sát és szint jeit. Mindezek ta nul sá gait fel kell hasz nál ni a tan ter vi ak ti vi tá sok
meg ter ve zé se fo lya mán, vagyis le he tő sé ge ket kell ad ni a te het sé ge sek nek ar ra,
hogy a tan terv vo nat ko zá sá ban ren del kez ze nek bi zo nyos au to nó miá val te vé -
keny sé geik meg vá lasz tá sá nál.

Szá mos té ves el kép ze lés lé te zik a te het sé ges ség gel és az alul tel je sí tés sel kap-
 cso lat ban.
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Az el ső sze rint az alul tel je sí tés kulcs fon tos sá gú kri té riu ma vagy össze te vő je a
te het sé ges ség nek. Szá mos ta nár ezen az ala pon mi nő sí ti a ta nu lót te het sé ges -
nek.

Va ló já ban az alul tel je sí tés in di ká to ra le het a te het sé ges ség nek, de nem de fi -
niál ja a te het sé ges sé get. Fon tos ész re ven ni a ra gyo gó te het sé gű ta nu ló kat, akik
le het nek jól tel je sí tők, és él vez he tik az is ko lá ban szer zett ta pasz ta la to kat.

A má so dik té ves el kép ze lés, hogy az alul tel je sí tés és a csíny te vés kéz a kéz ben
ha lad.

A te het sé ges gye rek az osz tály el sők kö zött le het, és nem vá lik prob lé más sá,
de el csúsz hat azo kon a lec ké ken, ame lyek szá má ra nem je len te nek meg fe le lő ki-
 hí vást.

Szem pon tok az alul tel je sí tő te het sé ge sek felis me ré sé hez 

A he lyes megíté lés hez legalább kéthetes meg fi gye lés és a ta nu ló val zaj ló in terak -
ció szük sé ges.

Amennyi ben tíz vagy en nél több jel leg ze tes ség felis mer he tő a ta nu ló nál – be-
 leért ve azo kat a té te le ket, je len sé ge ket, ame lyek ben az adott jel lem ző fel vil la nás -
sze rűen mu tat ko zik –, sztenderdizált in tel li gen cia vizs gá lat szük sé ges an nak el-
 dön té sé re, hogy a ta nu ló alul tel je sí tő te het ség-e:

• sze gé nyes teszt ered mé nyek,
• az el vár ha tó szint alatt tel je sít egy vagy az összes alap ve tő kész ségte rü le ten:

ol va sás, nyelv hasz ná lat, ma te ma ti ka,
• a na pi mun ka gyak ran be fe je zet len vagy gyen gén el vég zett,
• nagy kü lönb ség a szó be li és írott mun ka mi nő sé ge kö zött,
• azon kon cep ciók ki vá ló megér té se és meg tar tá sa, ame lyek ér de ke sek szá-

 má ra,
• a tény sze rű tu dás ki vé te le sen szé les kész le te,
• a kép ze let ele ven sé ge, krea ti vi tás,
• fo lya ma tos elé ge det len ség egy adott mun ka ki vi te le zé sé nél, akár a mű vé szi

jel le gűek nél is,
• új ak ti vi tá sok ki pró bá lá sá nak el ke rü lé se, ne hogy a tel je sít mény ne le gyen

tö ké le tes; egyér tel mű perfekcionizmus, önkritika,
• a ma ga ál tal vá lasz tott ott ho ni pro jek tek be va ló be le fe led ke zés,
• széles körű ér dek lő dés és spe ciá lis szak ér te lem va ló szí nű sé ge bár mely ku-

 ta tá si, vizs gá la ti te rü le ten,
• az ala csony önér té ke lés egyér tel mű meg nyil vá nu lá sai vissza hú zó dás sal

vagy tan ter mi ag resszió val,
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• a nyu godt, konst ruk tív vi sel ke dés hiá nya bár mi lyen lét szá mú cso port -
ban,

• erős szen zi ti vi tás és fo ko zott ész le lés sa ját ma gá ra, má sok ra és ál ta lá ban az
élet re vo nat ko zóan,

• haj lam a nem reá lis el vá rá sok kiala kí tá sá ra sa ját ma gá val szem ben; túl ma -
gas, vagy túl ala csony cé lok,

• nem ked ve li azt a gya kor lást és erő fe szí tést, amit a be vé sés és a ki vá ló tel je -
sít mény igé nyel,

• könnyen el te re lő dik, nem ké pes a felada tok hoz szük sé ges fi gye lem rög zí -
té sé re és kon cent rá lá si erő fe szí té sek re,

• kö zöm bös vagy ne ga tív at ti tűd del van az is ko la iránt,
• el lenáll a ta nár mo ti vá lás ra vagy fe gyel me zés re irá nyu ló tö rek vé sei nek,
• ne héz sé gei van nak a tár sak kal va ló kap cso la tok ban, ke vés ba rát ja van.

(Whitmore 1980, idé zi CCEA 2006, p. 63.)

A dup lán ki vé te les gyer mek: a te het sé ges ség spe ciá lis gon do zá si 
igénnyel 

Ál ta lá ban a te het ség és spe ciá lis gon do zá si igény együttállásakor el sőd le ge sen az
utób bit ész le li job ban a kör nye zet.

Gya ko ribb az, hogy a spe ciá lis gon do zá si igény hang sú lyo sabb és na gyobb
sze re pet kap a gon do zás nál, mint a te het sé ges ség, ráadá sul bi zo nyos ese tek ben
megaka dá lyoz za a te het ség felis me ré sét. Utób bi ban ép pen a gye re kek ki vá ló sá -
ga, ma gas in tel li gen ciá ja kompenzálós ha tá sú, ami mind két ki vé te les sé get ké pes
a kör nye zet fe lé is mo de rál ni. Mind a spe ciá lis gon do zá si szük ség let, mind a te-
 het ség ke vés bé szem be tű nő vé vá lik. A szo ká sos el lenőr ző, meg fi gye lő lis ták és
az in tel li gen ciatesz tek ke vés bé ha té ko nyak a felis me rés ben. 

Szenzoros hiá nyok ese tén, a vak és si ket gye re kek haj la mo sak job ban kon-
 cent rál ni a gon dol ko dás ra, és ne héz sé geik le het nek az abszt rakt ok fej tés ben,
ami az in tel li gen ciatesz tek adott alskáláiban ve zet nek ala cso nyabb ered mé nyek -
hez.

A halláscsökkent gye re kek nek gond jaik van nak a szó be li inst ruk ciók kal, és
nem elég ha té kony a szó kész le tük ah hoz, hogy gon do la taik össze tett sé gét ki fe -
jez zék.

A diszlexiás gye re kek ál ta lá ban a ver bá lis in tel li gen ciakom po nen sek ben ad -
nak rosszabb ered ményt, míg gyak ran át lag fe lett tel je sí te nek a tér be li ké pes sé -
gek ben.
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Alul tel je sí tő te het sé ge sek

Mi lyen té nye zők hú zód nak meg a ké pes sé gek alatt tel je sí tő te het sé ges ta nu lók
ered mé nyei mö gött, mit te het a pe da gó gus a prob lé mák megszüntetése ér de -
ké ben? A te het ség meg ha tá ro zá sá nál a sok fé le de fi ní ció kö zül a brit CCEA
(Council of Curriculum, Examinations and Assessment, 2006) meg kö ze lí té sét
hasz nál juk. En nek egyik oka, hogy ha zánk ban is az an gol nyelv te rü le tek szak-
 iro dal mi hát te re egy re in kább meg ha tá ro zó vá vált, más részt a ki fe je zé sek ta lán
job ban köz ve tí tik ma gyar for dí tás ban is a lé nye get.

Be szél he tünk rá ter mett ség ről (able), ami ügyes sé get, hasz na ve he tő sé get és
al kal mas sá got is je lent. Ér de mes a te het sé get mint, ter mé sze tes adott sá got (gift),
ado mányt ke zel ni, és kieme len dő a te het ség mint „talentum” (talent), amely a
ter mé szet  ad ta erő for rás egy spe ciá lis te rü le ten va ló ki bon ta koz ta tá sá nak a ké-
 pes sé gét je len ti. Gagné (1991) a kiemel ke dő adott sá got, ado mányt (gift) át lag fe-
 let ti, em be ri ké pes ség ben mu ta tott kom pe ten cia ként, a te het sé get (talent) egy
spe ciá lis te rü le ten elért átlag feletti tel je sít mény ként de fi niál ja. Az adott ság em-
 be ri fo gé kony ság ra utal pél dául az in tel lek tuá lis és krea tív ké pes sé gek nél. A te -
het ség (talent) az em be ri ak ti vi tás olyan konk ré tabb te rü le tein mu tat ko zik meg,
mint a ma te ma ti ka, iro da lom és ze ne. Freeman (2002) to vább  fű zi az elő zőe ket
an nak hang sú lyo zá sá val, hogy a kiemel ke dő adott sá got (gift) ál ta lá ban könnyű
mér ni, mint a fej lő dés in tel lek tuá lis as pek tu sát, míg a te het sé get (talent) ál ta lá -
ban az adott te rü let szak em be rei azo no sít ják. A te het sé ges (talented) ta nu ló azo-
 kon a te rü le te ken mu tat ki vé te les ké pes sé get, ame lyek ben kép zik, míg a ki vé te -
les rá ter mett ség gel, adott ság gal ren del ke ző (gifted) ta nu ló cél zott, ki fe je zett
ta nu lás nél kül is pro du kál hat átlagfelettit egy adott te rü le ten.

Eb ből adó dóan a ki vé te les adott ság nem je lent fel tét le nül te het sé get is. 
Freeman (2002) hang sú lyoz za, hogy az adott sá got (gift) gyak ran val lá sos fel-

 han gok kí sé rik, mint egy faj ta is te ni aján dé kot. Egy ben en nek mo rá lis ol da la is
hang sú lyo zot tá vál hat, ami az adott ság gal, ado mánnyal megál dot tat a ki bon ta -
ko zás, a jó sá fár ko dás fe le lős sé gé vel is fel ru ház za. Eb ben a meg vi lá gí tás ban elő-
 tű nik a te het ség „te her” volta is, ami a zsi dó-ke resz tény kul tú rá ban a bib liai uta-
 lá sok ban is je len  lé vő élet hosszig la ni fe le lős ség prob le ma ti ká ját is hor doz za.
Édes te her, vagy ke se rű, ez a sze ku la ri zált posztmodern vi lág ban is kér dés, és
nemcsak a megaján dé ko zott ki vé te les ké pes sé ge ket hor do zó gye re kek nek és fia -
ta lok nak, ha nem az ő gon do zá suk ra vál lal ko zók szá má ra is.

A te het sé ges gye re kek nem ké pez nek ho mo gén cso por tot, és nem le het elő re
de fi niált jel lem zők kel leír ni őket. Az el lenőr ző lis ták ér té kes esz kö zök ként szol-
 gál hat nak a ta ná rok szá má ra, hogy sti mu lál ják a be lá tá su kat azon diá kok azo no -
sí tá sá ban, aki ket elő ze te sen nem fel tét len gon dol tak te het sé ge sek nek. Ezek a lis-
 ták vi szont nem szol gál hat nak diag nosz ti kus esz köz ként.



108
Pék Győ ző

A te het sé ge se ket te hát nem le het szor gal mas, be sza bá lyo zott, jó elő me ne te lű
ho mo gén cso port ba so rol ni, vagyis nem fel tét le nül ők a „jó ta nu lók”. Ugyan csak
nem gon dol kod ha tunk a te het sé gek versus al kal mat la nok, vagy ta nu lá si ne héz -
sé gek kel küz dők dichotómiájában. A te het sé ge sek nek le het nek ér zel mi prob lé -
máik, elő me ne te li gond jaik, in tel lek tuá lis hiá nyos sá gaik, és alul tel je sí té sük hát-
 te ré ben le het nek az una lom ból, fruszt rá ció ból, ala csony ön ér té ke lés ből vagy
stressz ből adó dó té nye zők. Szin tén té ves az a hoz záál lás, hogy nem igé nyel nek
to váb bi bá to rí tást vagy se gít sé get. Min den ta nu ló olyan ok ta tást ér de mel ne, ami
sa ját szük ség le tein ala pul. 

Szo ciá lis és ér zel mi té nye zők a te het sé ges gye re kek fej lő dé sé ben: a te het sé ges
gye re kek más sá gá nak sztereotipizálása olyan té ves ész le lé sek hez is ve zet het a ta-
 ná rok és a szü lők ré szé ről, ame lyek ré vén a szo ciá lis és ér zel mi prob lé mák kal
küsz kö dő gye re ke ket au to ma ti ku san te het sé ge sek nek íté lik, és ez zel pár hu za -
mo san nem ve szik ész re azo kat a te het sé ges gye re ke ket, akik jó elő me ne te lűek.
Ez kü lö nö sen a ke vés bé „za jos” te het sé ges lá nyok ra ér vé nyes (Freeman 1998).

Piechowski (1991) is rá mu tat, hogy a kiemel ke dő ké pes sé gű és krea tív ta nu -
lók más képp ér zé kel he tik és ér té kel he tik ma gu kat: ké tel ke dőb bek, kri ti ku sab -
bak le het nek sa ját ma guk kal kap cso lat ban, és meg je len het az önutá lat is ná luk.
Ag go dal mas ko dób bak le het nek kor tár saik nál élet cél jaik és a vi lág ban va ló lé tük
vo nat ko zá sá ban, ugyanak kor a túl zott ér zé keny ség és fo ko zott ér zel mi in ten zi -
tás is jel le mez he ti őket. Szá mos ta nul mány alap ján a kö vet ke ző lis tát ál lít hat juk
össze a te het sé ges gye re ke ket ter he lő leg gya ko ribb tár sas–ér zel mi prob lé mák -
ról:

• A tár sas kap cso la tok ban je lent ke ző ne héz sé gek, a kor tár sak tól va ló el kü lö -
nü lés.

• A konformitás nyo má sa miatt a te het sé ges el rej ti vagy el nyom ja ki vá ló sá -
gát a kor társ cso port el fo ga dá sá nak el nye ré se ér de ké ben.

• Szo ron gás, dep resszió.
• Ne héz sé gek a kri ti ka el fo ga dá sá ban.
• Az au to ri tás sal szem be ni el lenál lás és non kon for miz mus.
• Túl zott ver sen gé si kész ség.
• Az in tel lek tuá lis kü lönb sé gek ter mé sze té nek és je len tő sé gé nek megér té sé -

ben mu tat ko zó ne héz sé gek.
• In tel lek tuá lis fruszt rá ció a min den na pi szi tuá ciók ban.
• Za var és stressz a to vább ta nu lás sal és a kar rier rel kap cso lat ban kü lö nö sen

ak kor, ami kor az ér dek lő dés és a te het ség szer teága zó.
• Kielé gí tő élet fi lo zó fia kiala kí tá sá nak a ne héz sé ge.

(CCEA 2006.)
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Szelf-koncepció, önér té ke lés, szo ciá lis al kal maz ko dás, iden ti tás

A te het sé ges gye re kek önér té ke lé se gyak ran ma gas, ugyanak kor a szo ciá lis én -
jük gyak ran sze gé nyes. Az is ko lai ma gas tel je sít mé nyük el tá vo lít hat ja őket a
min den na pi tár sas élet től, kü lö nö sen ha te het ség te len tár saik és ta ná raik ne ga tív
hoz záál lá sát meg ta pasz tal ják.

An nak el le né re, hogy a „te het sé ges” cím két a kör nye zet gyak ran po zi tív nak
tart ja, fő ként idő sebb te het sé ges ta nu lók szá má ra kel le met len ség for rá sá vá is
vál hat, akik hőn áhít ják, hogy il lesz ked je nek kor tár saik hoz, és nem sze re tik
„más sá guk” el köny ve lé sét. Sok fel nőtt szá má ra a „te het sé ges” cím ke azon el kép -
ze lé sük el len dol go zik, mi sze rint „min den em ber egyen lő nek te rem te tett”, és az
el lenér zé seik fő ként a ná luk fia ta labb te het sé ge sek re vo nat koz nak.

Renzulli (1991) ja va sol ja, hogy a „te het sé ges” cím ke in kább a ta nu ló vi sel ke -
dé sé re, sem mint sa ját ma gá ra mint sze mé lyi ség re irá nyul jon, így a ta nu ló én je
men te sül het a cím ké zés kel le met len sé gei től.

A te het sé ges ség altípusai tár sas–ér zel mi szem pon tok alap ján

Betts és Neihart (1986) hat ka te gó riá val szá mol, ame lyek mind kog ni tív és sze-
 mé lyi ség-, mind mo ti vá ciós di men ziók alap ján al kal maz ha tók a te het sé ges ta-
 nu lók ra.

1. A si ke res te het ség konformis, tel je sí tő és perfekcionista. Mia latt ta ná rai és
tár sai cso dál ják és sze re tik, szük ség le té vé vá lik a koc ká zat vál la lás, az asz-
szertivitás ki fej lesz té se és a bel ső mo ti vált ság.

2. A ki hí vá so kat sze re tő te het ség krea tív, de fruszt rá ciói, cse kély to le ran ciá ja
az una lom ra és lá za dá si kész sé ge gyak ran tár sai val és az au to ri tás sal ví-
 vott küz del mek hez ve zet nek. Na gyobb önis me ret re, ön kont roll ra és haj-
 lé kony ság ra van szük sé ge, egy ben krea ti vi tá suk kül ső tá mo ga tá sá ra.

3. A föld alat ti/rej tőz kö dő te het ség bi zony ta lan, szé gyen lős, és csen des, egy-
 ben gyen gébb az énere je. A kör nye ze te nem azo no sít ja te het sé ges ként, in-
 kább kon for mis tá nak lát ják. Se gít ség re szo rul na önis me re te és önel fo ga -
dá sa fej lesz té sé ben, és ar ra, hogy te het sé ges kor tár sak kal ke rül jön
kap cso lat ba.

4. Az el kal ló dó/le mor zso ló dó te het ség ne hez te lést és ha ra got érez, ami kor
azt ta pasz tal ja, hogy az is ko la rend szer nem iga zo dik szük ség le tei hez, és
en nek ered mé nye kép pen nem ké pes sa ját le he tő sé gei nek ki bon ta koz ta tá -
sá ra. Egy ben nem fe lel meg a te het sé ges ség szte reo tip el kép ze lé sei nek,
gyak ran át la gos nak, vagy akár át lag alat ti nak lát ják, ami mö gött a szor ga -
lom hiá nya és lá za dó haj la mai is rej le nek. 
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5. A ket tős cím ké jű te het ség (nem azo nos a dup la-ki vé tel te het ség gel) ren-
 del kez het fi zi kai vagy in tel lek tuá lis al kal mat lan ság gal, vagy sú lyos ér zel -
mi za var ral. A kör nye ze te ne he zen azo no sít hat ja te het sé ges sé gét, mi vel
azo kat a te rü le te ket lát ja, ame lye ken ke vés bé al kal mas. Az ilyen ta nu ló ki
van té ve a fruszt rá ció nak, ala csony le het az önér té ke lé se, és szük sé ge van
a bá to rí tás ra ah hoz, hogy erős sé gei re kon cent rál jon, és fej lessze meg küz -
dé si kész sé geit. Szük sé ge van tá mo ga tó fel nőt tek re, akik em lé kez te tik ki-
 vá ló sá gai ra, és megerő sí tik eze ket.

6. Az au to nóm te het ség énerős, el fo gad ja erős sé geit és gyen ge sé geit. Lel kes,
jól mo ti vált és meg bíz ha tó. Kör nye ze te nagy ra be csü li, és fe le lős ség tel jes -
nek lát ja. Szük sé ge van tá mo ga tás ra, párt fo gás ra, és te het sé ge ki bon ta -
koz ta tá sá nak le he tő sé gei re.

A fen ti ka te gó riák hasz no sak, de nem sta ti ku sak, és hasz ná la tuk kö rül te kin -
tést igé nyel. Nem ki zá ró la go sak, és a ta nu lók több ka te gó riát is le fed het nek.

Te het ség és ADHD

A he lyes diag nó zis je len tő sé ge

A meg fe le lő diag nó zis meg ta lá lá sa a te het sé ges ség gel össze füg gés ben már csak
azért is fon tos, mert az ADHD-diag nó zis kap cso lat ban le het a te het ség gel, és ki-
 fe jez he ti a gye rek szá má ra elég te len és nem elég gé sti mu lá ló tan terv hez va ló vi-
 szonyt is.

Az „acting out” (kül ső vi sel ke dés sel le rea gált fe szült ség, ami a kör nye ze tet
gyak ran meg hök ken tő for má ban, sok szor „utol só csepp a po hár ban” jel leg gel,
vá rat la nul je lent kez het) vi sel ke dés két fé le ki ter jesz té se kö zöt ti kü lönb ség té tel
meg fon to lan dó.

Amennyi ben csak spe ciá lis hely zet ben, kü lö nö sen ha is ko lá ban for dul elő,
in kább kap csol ha tó össze a te het sé ges ség gel. Ugyanak kor sű rű, szá mos szi tuá -
ció ban va ló meg je le né se in kább az ADHD fe lé mu tat. A szer ző egy ben két el len-
őr ző lis tát ajánl az ADHD és a te het sé ges ség egy be ve té sé re.

A te het sé ges, fá radt („kiégett”) ta nu ló jel lem zői

Gyen gü lő fi gye lem és nap pa li fan tá ziá lás fá radt ság ese tén.
Ala csony kész ség a ki tar tás ra fon tos nak nem lát szó felada tok nál.
Sok feladat el kez dé se, ke vés be fe je zé se.
Az íté lő ké pes ség el ma rad az in tel lek tuá lis nö ve ke dés hez ké pest.
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Ere jét az au to ri tás sal va ló ha tal mi har cok ra for dít hat ja.
Ma gas aktivitási szint, ami ke ve sebb al vás sal jár hat.
Ne héz ség a köz lé si vágy vissza fo gá sá ban, ami za va ró köz be vá gá sok kal jár hat.
El hagy ja a mun ká ját, el fe lej ti a há zi felada tot, dezor ga ni zált.
Gon dat lan nak tűn het.
Na gyon ér zé keny a kri ti ká ra.
Nem min den szi tuá ció ban je lent kez nek prob lé mák a vi sel ke dé sé ben.
Kö vet ke ze tes tem pó nál kö vet ke ze te sebb a tel je sít mé nye.
(CCEA 2006.)

ADHD-ben szen ve dő ta nu ló jel lem zői

Ne he zen fenn tart ha tó fi gye lem.
El fo gyó ki tar tás azok ban a felada tok ban, ame lyek nek nincs azon na li kö vet -

kez mé nye.
Gya ko ri vál tás egy be fe je zet len te vé keny ség ből egy má sik ra.
Im pul zi vi tás, a kielé gü lés kés lel te té sé nek ne héz sé ge.
Ke vés en ge del mes ség az uta sí tá sok ra, ne héz ség a vi sel ke dés sza bá lyo zá sá ban

szo ciá lis hely ze tek ben.
Ak tí vabb, nyug ha tat la nabb, mint a töb bi gye rek.
Gya ko ri a szer te len be széd.
Gyak ran fél be sza kít ja a má si kat, vagy to la ko dó.
Ne héz ség a sza bá lyok hoz és kor lá to zá sok hoz va ló al kal maz ko dás ban.
Gyak ran el hagy ja azo kat a dol go kat, ame lyek az ott ho ni vagy is ko lai felada -

tok hoz és ak ti vi tá sok hoz szük sé ge sek.
Úgy tűn het, hogy nem fi gyel a rész le tek re.
Na gyon ér zé keny a kri ti ká ra.
Prob lé más vi sel ke dés min den te rü le ten, de bi zo nyos te rü le te ken ki fe je zet -

ten.
A felada tok be fe je zé sé ben nagy tel je sít mény be li és idő be li egye net len sé gek.
(CCEA 2006.)
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Nagy Tamás

V.
A MENTOR–MENTORÁLT KAP CSO LAT

JEL LEM ZŐI ÉS A GYER MEK- ÉS IF JÚ SÁ GI

MENTORÁLÁS ÚJ MO DELL JEI





BE VE ZE TÉS

Ma gyaror szá gon a te het ség gon do zás tör té ne te szo ro san össze fo nó dik a mentorá-
lás te rü le té vel, mint ahogy a vi lág szá mos or szá gá ban. Ha zánk ban a men torkul -
tú ra fej lett, több for má ja is mert (kö zös sé gi ala pú mentorálás, is ko lai mentorálás,
tutoriális for ma, diák-diák mentorálás), de a ki fe je zet ten a té má val fog lal ko zó ku-
 ta tá sok hiá nyo sak.

A nem zet kö zi szak iro da lom szem pont já ból a men to rok – legin kább – ön-
 kén tes mun kát vég ző, nem ro kon fel nőt tek, akik va la mi lyen er nyő szer ve zet
szár nyai alatt vég zik mun ká ju kat, ál ta lá ban is ko lás, leg több ször hát rá nyos hely-
 ze tű gyer me kek kel.

Ér de kes nek mond ha tó, hogy bár kül föl dön év ti ze dek óta pub li kál nak a té-
 má ban, de csak az utób bi 10 év ben szü let tek meg azok a ku ta tá sok, me lyek 
meg pró bál ják össze kap csol ni az el mé le ti ku ta tá sok ered mé nyeit a gya kor lat ta-
 pasz ta la tai val, vé gez nek ha tás vizs gá la to kat, és egyér tel műen megfo gal maz zák a
szak má ban dol go zók fe lé, hogy a mentorálás nem „min dent gyó gyí tó” fo lya mat,
ha nem ko moly ri zi kóté nye zők kel jár, mely ben a gyer mek akár sé rül het is.

Az aláb bi össze fog la ló az el múlt 5 év két je len tős, a mentorálás fo lya ma tá val
fog lal ko zó mo dell jét összeg zi, és raj tuk ke resz tül be mu tat ja a mentor–mentorált
kap cso lat jel leg ze tes sé geit, me lyek ter mé sze te sen a Ma gyaror szá gon dol go zó
men to rok és mentoráltak szá má ra is lé nye ge sek.

Mentorálás a te het ség gon do zás ke re tén be lül – tör té ne ti át te kin tés,
nem zet kö zi és ha zai vo nat ko zá sok

A mentorálás tör té ne te az óko ri gö rö gö kig, kb. i. e. 800-ig nyú lik vissza, ek kor
ját szó dik ugyanis Ho mé rosz epo sza, az Odüsszeia. Eb ben Ithaka ki rá lya a tró jai
há bo rú ba in dul ván ba rát ját, Men tort ké ri meg, hogy ta ní tó ja és ba rát ja le gyen
fiá nak, Télemakhosznak, aki si ker rel hajt ja vég re felada tát. Az idő sebb, meg bíz -
ha tó se gí tő alak ja így vált a tör té ne lem ré szé vé és egy ben a mentorálás fo lya ma -
tá nak név adó já vá.

Ha gyo má nyos ér te lem ben a mentorálás fo lya ma ta min den nap jaink szer ves
ré sze éle tünk so rán, hi szen ha bár kit meg kér de zünk, hal lott-e már ar ról, hogy
idő sebb (nem ro kon) em ber meg ta nít egy fia ta lab bat va la mi lyen tu dás ra és an -
nak al kal ma zá sá ra, az em be rek dön tő több sé ge igen nel vá la szol. Igaz, ha zánk -
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ban ta lán csak az utób bi év ti zed ben ter jedt el a fen ti el ne ve zés, job ban is mert
szi no ni má ja a tu tor vagy párt fo gó, ta nács adó, eset leg me cé nás, ezért meg fo gal -
ma zá sa is prob lé mák ba üt köz het: pon to san mit is csi nál egy men tor, és mit je-
 lent ma ga a fo lya mat, a mentorálás?

Bár a ké sőb biek ben lesz még szó a fo gal mi meg ha tá ro zá sok ról, áll jon itt
Rhodes (2002) meg fo gal ma zá sa a mentorálásról:

A hu mánszol gál ta tá sok te rén al kal ma zott el ne ve zés, mely egy idő sebb, ta-
 pasz talt fel nőtt és egy nem ro kon, fia ta labb sze mély kap cso la tát je len ti, mely
kap cso lat ban az idő sebb sze mély fo lya ma tos ta nács adást, út mu ta tást, bá to rí tást
ad a fia ta labb szá má ra, al kal mas sá ga, kom pe ten ciá ja és sze mé lyi ség fej lő dé se nö-
 ve ke dé se ér de ké ben. A kö zö sen el töl tött ta nu lá si idő so rán a men tor és a mento-
rált gyak ran ala kít ki köl csö nös el kö te le ző dé sen, tisz te le ten, hű sé gen és kö zös
sze mé lyi ség je gye ken ala pu ló kap cso la tot egy más sal, mely elő se gí ti a fia tal sze-
 mély át lé pé sét a fel nőtt kor ba (Rhodes 2002, 3).

Tör té ne ti szem pont ból a mentorálás fel leg vá ra Ame ri ka, ahol az el múlt kö zel
100 év ben, rész ben ter mé sze tes szer ve ző dé sű ala pon, mentorálással fog lal ko zó
szer ve ze tek jöt tek lét re (legis mer tebb a Big Brothers Big Sisters, BBBS), és ezek
mö gött ko moly anya gi tá mo ga tás sal az ame ri kai ál lam is meg je lent. Ter mé sze te -
sen nap jaink ban ma gán va gyo no kon ala pu ló kez de mé nye zé sek és egy há zi szer-
 ve ze tek is kép vi sel te tik ma gu kat az egy re ko mo lyabb men torpia con.

Az ame ri kai mentorálás tör té ne te szo ro san össze függ az ipa ro so dás fej lő dé -
sé vel, az en nek ré vén is meg vál to zó tár sa dal mi vál to zá sok kal, a ko ráb bi kul tu rá -
lis nor mák átala ku lá sá val. Ezen vál to zá sok el szen ve dői és egy ben a legér zé ke -
nyebb cso port ja ter mé sze te sen a gyer me kek vol tak, akik az el sze gé nye dés és
nyo mor kö vet kez té ben be teg ség től szen ved tek, is ko lá ba nem jár tak – a nyel vi
aka dá lyok miatt gyak ran is ko la sem volt, ahol megér tet ték vol na őket –, és kiug -
rás ként csak a bű nö zés ma radt szá muk ra. 

En nek a fo ko za to san rom ló hely zet nek a megol dá sá ra in dul tak el az el ső
gyer mek men tő és -se gí tő moz gal mak, me lyek kö zül a legis mer teb bé a Jane Ad-
dams ál tal ala pí tott If jú ság Vé dő Egye sü let vált. A kö vet ke ző nagy lé pés a BBBS
megala ku lá sa volt, mely nap jaink ban 500 in téz mény ben több mint 100 000 fia -
tal mentorálását vég zi. 

Ah hoz, hogy a mentorálás ilyen for má ban te ret hó dít has son, ter mé sze te sen
szük ség volt a kor mány za ti tá mo ga tás ra, mely le he tő vé tet te a pro fi ku ta tói bá zis
lét re jöt tét és az el mé le ti ered mé nyek gya kor la ti fel hasz ná lá sát, de, mint lát ni
fog juk, nem ered mé nyez te egy sé ges el mé le ti ma gya rá zó mo dell kiala ku lá sát
nem zet kö zi szín té ren sem.

A mentorálás ma gyaror szá gi tör té ne te össze fo nó dik a te het ség gon do zás tör-
 té ne té vel, mely nek kiala ku lá sát és fej lő dé sét a szak iro da lom ban 3 sza kasz ra
bont ják (Czeizel 1997; Ré vész 1994), mely Martinkó (2006) alap ján to váb bi al-
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szakaszokra oszt ha tó. A ma gyaror szá gi mentorálás tör té ne te te hát a te het ség -
gon do zás tör té nel mén ke resz tül is mer he tő meg mély re ha tób ban.

1. A te het ség moz ga lom el ső idő sza ka a szá zad for du ló tól 1931-ig, az ál la mi
in téz mé nye sí tett te het ség vé de lem kor sza káig fő leg sze mé lyek hez kap cso -
ló dik.

A tel jes ség igé nye nél kül, a te het ség gon do zá sért mun kál ko dó sze mé -
lyek ezen idő sza ká ból:

• Fáy And rás
• Zá kány Jó zsef
• De zső La jos
• Ré vész Gé za
• Im re Sán dor
• Nagy Lász ló
Mind annyian a kul tú ra és ok ta tás, egész ség ügy és ku ta tás va la mely te-

 rü le té nek szak ér tői, a kor elis mert em be rei, akik szív ügyük nek te kin tet -
ték a fia tal ság cél irá nyos ok ta tá sát, és tá mo gat ták azt. Nagy Lász ló pél dául
ta ní tó kép ző in té zet ben dol go zó ta nár, kul túr po li ti ká ban jár tas szak em -
ber volt, aki ki fe je zet ten az is ko lá ra és az egyé ni adott sá gok ra he lyez te a
hang súlyt a fej lesz tés so rán. Ne ki kö szön he tő a te het ség vé del mi és vizs gá -
la ti sza kosz tály megala ku lá sa a Ma gyar Gyer mek ta nul má nyi Tár sa ság ke-
 re tén be lül, va la mint a Gyer mek cí mű fo lyó irat megala ku lá sa, mely te ma -
ti ku san fog lal ko zott a te het sé ges gyer me kek té má já val.

2. A má so dik kor szak a te het ség gon do zás ban és így a mentorálás te rü le tén
is a te het ség fej lesz tés ál la mi lag tá mo ga tott idő sza ka. A ma gyar kor mány
1941-ben (!) Ál la mi Te het ség vé del mi Ala pot lé te sí tett, mely pél dát a nagy
tör té nel mi egy há zak is kö vet ték. En nek ré vén sze gény szár ma zá sú, rossz
kö rül mé nyek kö zött élő gyer me kek ez rei ju tot tak ta nu lá si és kép zé si le he -
tő ség hez. Eb ben az idő szak ban ala kult a hí res Bolyai-kol lé gium, mely az
or szág ve ze tő ér tel mi sé gei nek je len tős ré szét ké pez te.

3. A har ma dik kor szak már a má so dik vi lág há bo rú utá ni idő szak tör té né -
seit je len ti. Az új ha tal mi be ren dez ke dés a ko ráb bi évek ered mé nyes mo-
 dell jei nek jó ré szét le zár ta, az ál la mi is ko lá kat ál la mo sí tot ta, a tö meg ok ta -
tás és tö meg mű ve lés idő sza ka kez dő dött. Te het ség gon do zás azon ban
ek kor is zaj lott, és ta lán min den ad di gi nál ko ráb ban fon to sab bá vált az
időn ként ko moly sze mé lyes koc ká za tot vál la ló men to rok sze re pe, az if jú -
ko ri te het ség gon do zás ban (a fel nőtt ko ri mentorálás sze re pé re és ere jé re
eb ben az idő szak ban ta lán jó pél da a pszi cho ló gia tu do má nyá nak és szak-
 má já nak túlélé se és to vább fej lő dé se).
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Ter mé sze te sen ek kor is lé tez tek hi va ta los, ál lam ál tal tá mo ga tott ki vé te lek is-
 ko lák és kol lé giu mok szint jén, mint pél dául a ze nei te het ség fej lesz tés (Ko dály
Zol tán sze re pe em lí ten dő meg), vagy az egye te mi gya kor lóis ko lák.

A te het ség gon do zás to váb bi tör té ne te tu laj don kép pen az utób bi 30 év tör té -
nel me, mely ből kiemel ke dik – le het sé ges ne gye dik kor szak ként – a 80-as évek
vé géig, a rend szer vál tá sig ter je dő idő szak, me lyet a te het ség gon do zás is ko lai
szín te re ken va ló meg je le né se, a ku ta tá sok és az erő sebb szak mai vé le ménynyil -
vá ní tás bein du lá sa, va la mint egy fé le ál la mi el kö te le ző dés jel le mez, en nek ered-
 mé nye a te het ség gon do zás sal fog lal ko zó szak ér tői bi zott ság ál tal meg fo gal ma -
zott ja vas lat terv, il let ve az ok ta tás ról szó ló 1985. évi I. tör vény meg je le né se.

Ter mé sze te sen a for du ló pon tot a té má ban a rend szer vál tás je len tet te, a vál-
 to zó po li ti kai és ok ta tá si kör nye zet ben mar káns ered mé nyek len dí tet ték to vább
a te het ség gon do zás ügyét, tu laj don kép pen mentorálva a fo lya ma tot. Kiemel ve
ezek kö zül a leg fon to sab ba kat:

• Csat la ko zás a Te het ség Vi lág ta nács (World Council for Gifted and Talen-
ted Children, WCGTC) és az Eu ró pai Te het ség ta nács (Europien Council
for High Ability, ECHA) mun ká já hoz.

• Alap ku ta tá sok bein du lá sa az MTA Pszi cho ló giai In té ze té ben (Geffert Éva,
Herskovits Má ria, Gyarmathy Éva), il let ve az ak kor még KLTE Pe da gó -
giai-Pszi cho ló giai Tan szé kén (Ba logh Lász ló, Polonkai Má ria, Me ző Fe-
 renc), ezál tal a ha zai tu do má nyos mun ka ke re tei nek meg te rem té se és ki je -
lö lé se.

• A Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság 1989-es megala ku lá sa.
• Az állami fenntartású Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram (AJTP) lét-

 re ho zá sa.

A te het ség gon do zás legújabb ko ri, ötö dik sza ka sza már nap jaink tör té né seit
fog lal ja össze:

• Nem ze ti Te het ség prog ram lét re ho zá sa, en nek meg fe le lő tör vé nyi hát tér rel,
a prog ram ke re tén be lül Nem ze ti Te het ség alap lét re jöt te, va la mint a Nem-
 ze ti Te het ség ügyi Koor di ná ciós Fó rum kiala kí tá sa az Új is ko la, Új tu dás,
Új mű velt ség prog ram ré sze ként.

• Ma gyar Gé niusz In teg rált Te het ség se gí tő Prog ram lét re jöt te, me lyet a
Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács és a Ta nács jo gi kép vi se le tét el lá tó Ma gyar
Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge fej lesz tett ki és ho zott lét re, amely-
 nek cél ja egy or szá gos te het ség se gí tő há ló zat kiala kí tá sa (je len leg is zaj lik).
A prog ram kiemelt ele me a Te het ség pon tok egy mást se gí tő rend sze ré nek
megala kí tá sa.
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A mentorálás te hát „előt tünk he ver”, a té ma ak tua li tá sát jól jel zi az utób bi
évek ben megala ku ló, mentorálással fog lal ko zó szer ve ze tek szá ma, me lyek nagy
több sé ge pá lyá za ti pén zek ré vén tart ja fenn ma gát, is ko lai-in téz mé nyi ke re ten
be lül, jel lem zően ama tőr szer ve ze ti hát tér rel és szak em ber gár dá val, de meg fi -
gyel he tő pro fesszio ná lis ala pon mű kö dő, je len tős anya gi hát tér tá mo ga tás sal
ren del ke ző ma gán kez de mé nye zés is, amely ki fe je zet ten hát rá nyos hely ze tű
gyer me kek mentorálás ke re tén be lül vég zett te het ség gon do zá sá ra jött lét re.

A men tor szerep és a mentorálás fo gal mi spekt ru ma

Ah hoz, hogy a mentorálás fo lya ma tát ala po san megis mer hes sük, szük sé ges,
hogy el he lyez zük egy olyan fo gal mi há ló ban, mely pon to sít ja a je len té sét, és egy-
 ben ki je lö li ke re teit és ha tá rait, va la mint el he lye zi a kü lön bö ző tu do mány te rü le -
tek kö zött.

Bár a té ma interdiszciplinaritása meg ma gya ráz za, hogy az el múlt kö zel húsz
év ben miért szü le tett több de fi ní ció is a men tor és mentorálás de fi niá lá sá ra, nem
ta lá lunk tel jes egyetér tést a szak iro da lom ban a mentorálás meg ha tá ro zá sá ra. Az
aláb biak ban mégis kí sér le tet te szünk a szak iro da lom ból is mert de fi ní ciók meg-
is me ré sé re, és új ra ren de zé sük kel le he tő ség nyí lik a fo ga lom tisz ta ke ze lé sé re.

A szak iro da lom ból sze mez get ve ve gyünk te hát szemügy re több meg ha tá ro -
zást és cso por to sí tást.

A mentorálás fo gal mi kontinuuma és a men tor szerep (in DuBois 2005)
a) A men tor

• Bölcs és meg bíz ha tó ta nács adó és ta ní tó.
• Egy idő sebb, ta pasz tal tabb sze mély, aki elő se gí ti a fia ta labb sze mély ka rak -

te ré nek és kom pe ten ciá já nak to vább fej lő dé sét, olyan fo ko za to san ne he ze -
dő ké pes sé gek és felada tok el sa já tí tá sá ban, amely ben ma ga is jár tas. A ta -
nács adás de monst rá ció kon, inst ruk ció kon, ki hí vá so kon és bá to rí tá son
ke resz tül tör té nik, töb bé-ke vés bé rend sze res ta lál ko zá sok so rán, egy hosz-
szabb idő tar tam ke re tén be lül.

• A fo lya mat so rán a men tor és a fia tal sze mély köl csö nös el kö te le ző dés spe-
 ciá lis kö te lé két ala kít ja ki egy más kö zött.

• To váb bá a fia tal sze mély kap cso la ta a men tor ral a tisz te let, hű ség és azo no -
su lás ér zel mi ka rak te rét ve szi fel és mu tat ja.

Hosszan tartó kap cso lat egy fia tal sze mély és egy fel nőtt kö zött, mely ben a
fel nőtt tá mo ga tás sal, tá masszal és se gít ség nyúj tás sal lát ja el a fia talt.

• Tö rő dő fel nőt tek se gít sé ge ré vén a fia ta lok na gyobb eséllyel lesz nek si ke res
és kie gyen sú lyo zott fel nőt tek.

• Kap cso latala pú szak mai ak ti vi tás.
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b) A mentorálás
• Struk tu rált és bi zal mas kap cso lat, mely fia ta lo kat köt össze olyan gon do zó

sze mé lyek kel, akik út mu ta tást, tá mo ga tást és bá to rí tást ad nak, amely nek
ré vén a mentorált kom pe ten ciá ja és sze mé lyi sé ge fej lő dik.

• Egy idő sebb ta pasz talt fel nőtt és egy nem ro kon, fia ta labb párt fo golt kap-
 cso la tát je len ti, mely kap cso lat ban az idő sebb sze mély fo lya ma tos ta nács -
adást, út mu ta tást, bá to rí tást ad a fia ta labb szá má ra, al kal mas sá ga-kom pe -
ten ciá ja és sze mé lyi ség fej lő dé se ér de ké ben.

• Erő tel jes ér zel mi kap cso lat egy idő sebb és fia ta labb sze mély kö zött, olyan
kap cso lat, mely ben az idő sebb részt ve vő meg bíz ha tó és sze ret he tő, va la -
mint ta pasz talt a fia ta labb sze mély ve ze té sé ben. A men tor se gí ti ala kí ta ni a
párt fo golt fej lő dé sét és nö ve ke dé sét.

Amennyi ben ele mez zük a fen ti meg ha tá ro zá so kat, lát ha tó, hogy több kö zös
elem mel ren del kez nek az aláb biak nak meg fe le lően:

1. A mentorálás se gí tő kap cso lat, mely nek cél ja, hogy a se gí tett elér jen
hosszú távú cé lo kat.

2. A mentorálás gyak ran fókuszál egy szer re a szak mai fej lő dés re és a pszi-
 cho ló giai tá mo ga tás ra is.

3. A mentorálás köl csö nös, mi vel mind két fél elő nyö ket sze rez be lő le.

4. A mentorálás kap cso la ta in kább sze mé lyes, sem mint for má lis.

5. A mentorálás diádikus vi szo nyá ban a men tor na gyobb szak mai ta pasz ta -
lat tal, be fo lyás sal és tel je sít ménnyel bír.

6. A mentorálás egy szer re bír kar rier és pszi cho szo ciá lis funk ció val.

7. A jó mentorálás kap cso la ta köl csö nös, bizalomteli, em pá tia-köz pon tú és
ért he tő.

Ezek ből 3 köz pon ti elem emel ke dik ki, mint kö zös pont (Freedman 1992):
1. A men tor olyan sze mély, aki na gyobb ta pasz ta lat tal vagy élet böl cses ség -

gel ren del ke zik, mint a mentorált.

2. A men tor irá nyí tást és út mu ta tást ad, mely nek cél ja a mentorált tá mo ga -
tá sa és fej lesz té se.

3. A men tor és mentorált kö zött olyan ér zel mi kö te lék ala kul ki, mely nek
alapja a bi za lom.
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Mindezen meg fo gal ma zá sok el le né re a mentorálás te rü le te ko moly ki hí vá -
sok kal küzd je len leg is, hi szen olyan kér dé sek ve tőd nek fel, me lyek re a fen ti el-
 mé le tek és meg fo gal ma zá sok csak rész ben ad nak vá laszt. DuBois metaanalízise
(2002a) alap ján pél dául:

• Tény leg csak idő sebb sze mély le het-e men tor, és mennyi vel kell idő sebb -
nek len nie, hogy men to ra le hes sen a má sik sze mély nek?

• Kell-e fi zet ni a men to rok nak, és mi lyen mun ka kör alap ján so ro lan dók be?
• Mennyi idő nek kell mi ni mum el tel nie a két sze mély kap cso la tá ban, hogy

azt mentorálásnak le hes sen ne vez ni?
• Hány éves kor tól le het el kez de ni egy gyer mek mentorálását, és mi lyen vi-

 szony ban van a mentorálással a nor mál fej lő dés me ne te?
• Mi lyen fo kú és tí pu sú kap cso lat lé tez het és jö het lét re men tor és mentorált

kö zött?
• Le het nek-e a szü lők men to rok sa ját gyer me keik ese té ben?
• Jo gi lag mi lyen le he tő sé gei és ha tá rai van nak a men to ri mun ká nak? (Pl.

szak em be rek je len té si kö te le zett sé ge a gyer mek ve szé lyez te tett sé ge ese tén.)
• A men to ri mun ka so rán fe lülír hat ja-e a men tor dön té seit a mentorálttal

kap cso lat ban a prog ram ve ze tő je/fő nö ke?
• Mi lyen vég zett sé gű/szak ér tel mű szak em ber lát hat ja el a men to rok kép zé -

sét, tré ning jét, szu per ví zió ját?
Ter mé sze te sen a kér dé sek szá ma nö vel he tő, fon to sabb azon ban tud ni, hogy

van-e vá lasz ezek re.

A ha zánk nál fej let tebb men tor kul tú rá val ren del ke ző or szá gok ban sincs egy-
 sé ges ál lás pont ezen kér dé sek meg vá la szo lá sá ra. Tu laj don kép pen nem lé te zik
egy sé ges ma gya rá zó mo dell sem, mellyel leír ha tó len ne a mentorálás komp lex
fo lya ma ta úgy, hogy ab ban sze re pet kap has son a fo lya mat rend szerjel le ge, di na -
mi ká ja, fenn tart ha tó sá ga és fej leszt he tő sé ge, ugyanak kor „be le fér jen” a jo gi és
fi nan szí ro zá si ke re tek be, és ter mé sze te sen el lás sa felada tát, ami, mint le he tett
lát ni, a mentorált fej lesz té se egy bi zal mi kap cso lat ke re tén be lül.

Az aláb biak ban két olyan mo del lel is mer ked he tünk meg (rész le teik ben,
főbb al ko tóele meik re kon cent rál va), me lyek szem lél tet he tik a komp lex fej lesz -
té si fo lya mat sa já tos sá gait, az el mé let ol da lá ról kö ze lít ve meg a mentorálás fo-
 lya ma tát.

Rhodes mo dell je kon tex tust te remt, el he lye zi a mentorálást a lét re ho zó erők
és té nye zők há ló já ban, Kel ler mo dell je pe dig di na mi kai-rend szer szem lé le ti ala-
 po kat nyújt, meg tölt ve ezt a há lót a mentorálás di na miz mu sá val. Mind két szer -
ző ki hang sú lyoz za, hogy egyik mo dell sem vég le ges és tö ké le tes, de ele gen dőek
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ah hoz kü lön-kü lön, hogy tám pon to kat nyújt sa nak és el gon dol kod tas sa nak,
akár a fen ti kér dé sek meg vá la szo lá sá ban is.

Az if jú sá gi mentorálás mo dell je (Rhodes-modell)

A mo dell ab ból az alap fel té te le zés ből in dul ki, hogy a mentorálás po zi tív ered-
 mé nyei csak ak kor je lent kez het nek, ha a kap cso lat szo ros sze mély kö zi vi szo -
nyon ala pul, me lyet a köl csö nös ség, bi za lom és em pá tia hoz lét re (1. áb ra, „a”
jel zés).

A mo dell mot tó ja le het ne az a megál la pí tás, me lyet Rhodes idéz Levinsontól
(Rhodes, in DuBois–Karcher 2005), mi sze rint:

„A mentorálás nem egy egy sze rű, min dent vagy sem mit fo lya mat”, te hát
amennyi ben a fia tal és a men tor kö zött nem jön lét re a bi zal mi kap cso lat nak egy
szük sé ges mi ni mu ma, a kap cso lat még az e lőtt szétes het/fel bo mol hat, hogy ab -
ból po zi tív ered ménnyel száll na ki a mentorált. El mé le ti leg egy tar tal mas men-
torálás csak ak kor jö het lét re, ha a mentorált haj lan dó megosz ta ni ér zé seit és ön-
 ma gá val kap cso la tos ész le lé sét a men tor ral, és ak tí van részt vesz a mentorálás
kap cso la tá nak ala kí tá sá ban.

Ter mé sze te sen ez a gya kor lat ban több ap ró lé pé sen ke resz tül tör té nik. Ezek
so rán a mentorált megél he ti ha té kony sá gát a köl csö nös bi zal mi kap cso lat ke re -
tein be lül és kí vül úgy, hogy a fo lya ma tot kí sé rő mély pon tok és frusztrációk át-
élé sén ke resz tül le he tő vé te szi a fia tal szá má ra, hogy kri ti kus idő sza kok ban ké -
pes le gyen se gít sé get hív ni, vagy ön ma gá ból me rít ve prob lé máit megol da ni.

A ku ta tá sok (Rhodes 2002a, b; Allen 2003) ki hang sú lyoz zák, hogy a fel nőtt-
fia tal összeil lé sé nek kér dé se köz pon ti je len tő sé gű bár mi lyen kap cso lat tí pus ese-
 té ben. Így pél dául jól is mert, hogy az empátiateli, tá mo ga tó jel le gű szü lői kap-
 cso lat elő re jel zi a kö tő dé si kap cso lat biz ton sá gá nak fo kát ser dü lők ese té ben. Ez
azon ban elő re ve tí ti a fia tal meg küz dé si és stressz tű ré si po ten ciál já nak szint jét.

En nek alap ján a mentor–mentorált összeil lesz té se és egy más ra ta lá lá sa je len -
tős súlyt kép vi sel a kap cso lat ala ku lá sá nak szem pont já ból, és ala pul szol gál hat a
kri ti kus idő sza kok prob lé mái nak megol dá sá ban, töb bek kö zött a már em lí tett
köl csö nös ség, bi za lom és em pá tia mint jel lem zők ré vén.
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A men tor–mentorált kap cso lat fo lya ma tá nak ha tás te rü le tei

1. A szo ciá lis és ér zel mi fej lő dés
A meg fe le lően szo ros, gya ko ri ta lál ko zá so kon ala pu ló mentorálás le he tő vé te szi,
hogy a mentorált ér zel mi és szo ciá lis té ren po zi tív irány ba fej lőd jön. A men tor
eb ből a szem pont ból a gon do zó-se gít ség nyúj tó szerep mo del le ző je, aki ép pen
sze mé lyi sé gé nek érett sé ge és szak mai tu dá sa ré vén vál hat min tá vá a mentorált
szá má ra, bi zo nyít va, hogy lét re jö het po zi tív és ered mé nyes kap cso lat, nem szü-
 lői po zí ció ban lé vő fel nőt tel (1. áb ra, „b” jel zés).

En nek ré vén vál hat a mentorálás korrektív él ménnyé a fia tal szá má ra, aki
le he tő sé get kap, hogy fel dol goz za – ezen ke resz tül – kap cso la ti ku dar cait szü lei -
vel és kor tár sai val.

Mediátor té nye zők

Szü lői–kortárs 
kap cso lat

Po zi tív ha tá sok 
és ered mé nyek 
(pl. jobb je gyek, 

ér zel mi 
well-being, 

ma ga tar tás be li 
vál to zá sok)

Sze mé lyes múlt, Szo ciá lis kom pe ten ciák, Élet ko ri sza kasz fej lő dé si jel leg ze tes sé gei, 
Men to ri kap cso lat idő tar ta ma, Men to ri Prog ram jel lem zői, Csa lá di és kö zös sé gi kon tex tus

Mo de rá tor té nye zők

Szo ciá lis-e mo cio ná -
lis fej lő dés

Kog ni tív fej lő dés

Iden ti tásfej lő dés

Men tor–
mentorált 
kap cso lat

Köl csö nös ség
Bi za lom
Em pá tia

1. áb ra. Az ifjúsági mentorálás modellje (Rhodes 2005, p. 32)

g

g

e

d

b
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f

f

c
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Ter mé sze te sen ez a me cha niz mus jól is mert a se gí tő kap cso la tok szak iro dal -
má ból, hi szen ko ráb ban is több szer ző meg fo gal maz ta, hogy a szo ros ér zel mi
kap cso la ton ala pu ló vi szo nyu lás két em ber kö zött te rá piás ha tást fejt het ki, és ez
ge ne ra li zá lód hat a tár sas vi lág töb bi részt ve vő je fe lé is (1. áb ra, „c” jel zés) (Kohut
1984; Ainsworth 1989). A kö tő désel mé let szol gál ala pul a fen tiek bi zo nyí tá sá ra,
hi szen a ko rai élet kor ban rög zült Bel ső Mun ka mo del lek min dig ta pasz ta la ti jel-
 le gűek, él mény ala púak, és je len tős mér ték ben meg ha tá roz zák a ké sőb bi vi sel ke -
dés min tá kat a ko ra gyer mek kor után is.

Bár ezek a mun ka mo del lek vi szony lag sta bi lak a fej lő dés so rán, azért ru gal -
ma sak ma rad nak oly mér ték ben, hogy ké pe sek le gyen al kal maz kod ni a vál to zó
kör nye ze ti fel té te lek hez, így pél dául egy se gí tő jel le gű, in ten zív ér zel mi kap cso -
lat hoz (Bowlby 1988, in DuBois 2005).

Ter mé sze te sen a men to rok nak nem elég „csak” ked vel niük a mentoráltat és
gyak ran ta lál koz niuk ve le, ha nem meg kell ta ní ta niuk, ho gyan tud ják job ban ki-
 fe jez ni ne ga tív és po zi tív ér zel mi vi szo nyu lá sai kat, ho gyan tud ják job ban ke zel -
ni a mentoráltról al ko tott rep re zen tá ciói kat, és szer vez ni-irá nyí ta ni tár sas kom-
 mu ni ká ció ju kat.

Össze gez ve te hát, a men tor a mentorálás so rán al ter na tív vagy má sod la gos
kö tő dé si fi gu ra ként funk cio nál, mely nek bá zi sán a mentorált ké pes meg lép ni
fon tos szo ciá lis és ér zel mi fej lő dé si szin te ket. Olyan kör nye zet ben pró bál ja ki
ma gát, ahol a ku darc egy újabb ta nu lá si fo lya mat kez de te, a si ker pe dig vissza jel -
zést kap egy szá má ra re le váns sze mély től. A vég ered mény az önér té ke lés, az is-
 ko lai kom pe ten ciák és tel je sít mény nö ve ke dé sé ben, va la mint a szo ciá lis kap cso -
la tok pon to sabb ész le lé sé ben és cím ké zé sé ben je lent ke zik.

2. A kog ni tív fej lő dés
A gyer me ki fej lő dés so rán a szo ciá lis in terak ciók hoz zá já rul nak a kog ni tív fej lő -
dé sé hez, elő se gít he tik ezen vál to zá so kat. A tár sas kap cso la tok szint je, tí pu sa,
mi nő sé ge be fo lyá sol ja a gyer me ki gon dol ko dást, ahogy Vigotszkij (in Cole
2001) meg fo gal maz za, a gyer mek a já ték so rán „egy fej jel ma ga sab ban” ké pes
mű köd ni, azaz sa ját élet ko rá ra jel lem ző kog ni tív ké pes sé ge ken túl me nően ké -
pes fan tá ziál ni, prob lé mát megol da ni, krea tív nak len ni, te hát gon dol kod ni.
A men tor sze re pe és felada ta tu laj don kép pen au to ma ti ku san ezt a funk ciót tel je -
sí ti, a kap cso lat so rán a gyer mek ké pes sé vál hat új kog ni tív szin tek/ké pes sé gek
el sa já tí tá sá ra, és így ér té kek, nor mák és kü lön bö ző pers pek tí vák gya kor lá sá ra,
ki pró bá lá sá ra. (1. áb ra, „d” jel zés.)

En nek gya kor la ti ered mé nye le het, hogy a mentorált ta nu ló is ko lai mo ti vá -
ció ja és el kö te le ző dé se nö vek szik, könnyeb ben be von ha tó vá vá lik a tu do má nyos
mun ká ba, és ma ga tar tá sa is elő nyös irány ba vál to zik.



127

A mentor–mentorált kap cso lat jel lem zői és a gyer mek- és if jú sá gi mentorálás új mo dell jei

3. Az iden ti tás fej lő dé se
A szak iro da lom ból jól is mert azo no su lá si fo lya mat so rán el sa já tí tott ér ték rend -
szer, amely at ti tű dök, vi sel ke dé si min ták és vo ná sok át vé te lé ből és a sa ját sze mé -
lyi ség be va ló beépí té sé ből áll, ter mé sze te sen a men tor–mentorált kap cso lat ke-
 re tén be lül is mű kö dik (lásd A szo ciá lis és ér zel mi fej lő dés c. részt), mű köd nie
kell, hi szen a men tor re fe ren ciasze méllyé vá lik a mentorált szá má ra a kö zö sen
el töl tött idő és átélt ese mé nyek ré vén. (1. áb ra, „e” jel zés.)

Amint a mentorált sze mély azo no sul a men tor kü lön bö ző ér ték- és vé le mény-
as pek tu sai val, a men tor egy sze rűen sze repmo del lé vá lik, és mint ilyen, hat ni fog
a gye rek iden ti tá sá nak ala ku lá sá ra, at ti tűd jein, sze re pein, kom mu ni ká ció ján ke-
 resz tül.

Ez a fo lya mat egy részt elő nyö sen hat hat ar ra, ahogy a gyer me kek lát ják ön-
 ma gu kat és he lyü ket a vi lág ban, más részt pe dig, ahogy a gye re kek má so kat lát-
 nak vi lá guk ban, gon dol va itt akár sa ját szü leik ész le lé sé re is.

Ter mé sze te sen nemcsak ez a fo lya mat ad le he tő sé get a mentorált gyer mek
sze mé lyi sé gé nek és iden ti tá sá nak fej lesz té sé re, ha nem ma ga a tár sas és kul tu rá -
lis ta nu lás ere jé nek a ki hasz ná lá sa is a mentorálás so rán. A köl csö nös ak ti vi tás és
ta nu lás le he tő sé get nyújt a te het ség te rü le tek azo no sí tá sá ra és a ké pes sé gek fej-
 lesz té sé re, így el sőd le ge sen já rul va hoz zá az iden ti tás fej lő dé sé hez.

Ne fe led kez zünk meg per sze ar ról, hogy mindezen ak ti vi tás so rán a mento-
rált szo ciá li san érett, il let ve szo ciá lis szem pont ból ma gas tel je sít ményt nyúj tó
kor társ cso por tok kal ta lál koz hat és azo no sul hat, mely is mét csak nem el ha nya -
gol ha tó az énfejlődés szem pont já ból.

A gya kor lat iga zol ni lát szik a fen ti el mé le tet, hi szen ku ta tá sok (Rhodes 2002;
Hellenga és mtsai 2002) bi zo nyít ják, hogy a men tor ral szo ro sabb kap cso la tot ki-
épí tő fia ta lok ke vés bé vet tek részt de viáns vi sel ke dés for mák ban, és na gyobb
eséllyel sze rez tek dip lo mát, mint nem mentorált kortársaik. Sőt, jö vő re vo nat ko -
zó ter veik ben és el kép ze lé seik ben po zi tí vabb ké pet fo gal maz tak meg, mint kor-
társaik (Rhodes 2002).

Össze gez ve el mond ha tó, hogy egy proszociális vi sel ke dést mu ta tó, is ko lai
éle té ben si ke res és jövőorientált fia tal na gyobb va ló szí nű ség gel vonz ma gá hoz
az éle te so rán szá má ra meg fe le lő ter mé sze tes men tort, tá mo ga tó sze mélyt.

A mentorálás fo lya ma tát be fo lyá so ló mo de rá tor té nye zők (1. áb ra,„g és f” jel zés)

1. A gyer me kek kö tő dé si po ten ciál ja és a mentorálás
Az elő zőek ben leír tak nak né mi leg el lent mond (Soucy–Larose 2000), hogy a
mentorálás po zi tív ha tá sa a fia ta lok ra erő sebb volt ak kor, ha a fia tal kap cso la tát
az édes any já val biz ton sá go sabb nak ér té kel te. Ez azt bi zo nyít ja, hogy a men to rok
nem ké pe sek tel jes mér ték ben kom pen zál ni a bi zony ta lan kö tő dé sű csa lá di hát-
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 te ret, ha nem in kább ak kor lesz nek ha té ko nyak, ha legalább az egyik szü lő ol da -
lá ról ta pasz tal ha tó egy bi zo nyos mi ni má lis szin tű tá mo ga tás a gyer mek éle té -
ben.

Más részt azon ban azok a gyer me kek, akik nek nincs biz ton sá gos szü lői kö tő -
dé sük, bár kez det ben el lenáll nak egy gon do zó fel nőtt ba rát sá gos kö ze le dé sé nek,
a ké sőb biek ben jó val in ten zí vebb kö tő dést ala kí ta nak ki men to raik fe lé, mely se -
gít kielé gí te ni szo ciá lis és ér zel mi szük ség le tei ket.

Sőt, a szü lők nél kül fel nö vő, vagy hosszabb ideig szü lei től sze pa rált vagy ko-
 moly abú zust átélt fia ta lok is ké pe sek kompenzatorikus ér zel mi tá mo ga tás el fo -
ga dá sá ra és átélé sé re a mentor–mentorált kap cso lat ban (Rhodes 1999).

2. Szo ciá lis kom pe ten cia ha tá sa
A szo ciá lis és/vagy ma ga tar tás be li prob lé mák kal ren del ke ző ser dü lők ki sebb va-
 ló szí nű ség gel pro fi tál nak a mentorálásból, mi vel ne he zeb ben bíz nak meg fel-
 nőt tek ben. és ke ve sebb ta pasz ta la tuk van tá mo ga tást és kö zel sé get nyúj tó vi sel -
ke dés for mák el fo ga dá sá ban (DuBois és mtsai 2002a). Mindez nem tel je sül
ak kor, ha a gyer mek- vagy ser dü lő ko rú fia ta lok va la mely ha tás ré vén (pl. szü lői
ne ve lés) ma ga sabb fo kú szo ciá lis kom pe ten ciá val ren del kez nek, azaz ez utób bi
nem csak protektív fak tor a de vian cia el len, ha nem alap is, mely re a mentorálás
kap cso la ta épül het (DuBois–Karcher 2005).

3. A mentorált élet ko ri jel lem zői nek sze re pe
Az idő be li té nye ző nek a mentorált fej lő dé si stá tu szá nak szem pont já ból is sze re -
pe le het, hi szen a ku ta tá sok sze rint (DuBois–Karcher 2005) a ké sői ser dü lő kor -
ban ne he zebb mé lyebb ér zel mi kap cso la tot lét re hoz ni a mentorálttal, a kortár-
sak az el sőd le ge sek, ezért na gyobb is az esé lye eb ben az idő szak ban a mentorálás
meg sza ka dá sá nak.

4. A kap cso lat idő tar ta má nak sze re pe és ha tá sa
Az egy más sal ered mé nyeik ben össze csen gő ku ta tá sok (Grossman–Rhodes
2002) megál la pí tot ták, hogy a 3–6 hó napig vagy an nál rö vi debb ideig tar tó
mentorálás ki fe je zet ten ká ros ha tás sal le het a gyer mek fej lő dé sé re (ön ér té ke lé -
sét és is ko lai tel je sít mé nyét te kint ve), ugyanak kor az egy év nél to vább tar tó
men tor–mentorált kap cso lat szin te egyér tel műen po zi tív ha tást gya ko rolt a
gyer mek fej lő dé sé re (önér té ke lés, is ko lai tel je sít mény, ész lelt szo ciá lis el fo ga -
dott ság, szü lők kel va ló kap cso lat ész lelt szint je, is ko la megíté lé se és al ko hol-, és
drogfo gyasz tás ala csony szint je).
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5. Prog ramele mek sze re pe
A meg fe le lő inf ra struk tú rá val ren del ke ző prog ra mok nö ve lik a va ló szí nű sé gét,
hogy a mentorálás túléli a prob lé más idő sza ko kat. Tény sze rűen: a men tort és a
kap cso la tot se gí tő prog ram ele mek erő sebb po zi tív ha tást ered mé nyez nek, és így
tu laj don kép pen a mentor–mentorált kap cso la tá nak hosszú távú fenn ma ra dá sát
szol gál ják és se gí tik elő. (Ilyen ele mek pél dául: tré ning men to rok nak, struk tu -
rált ak ti vi tás men tor és mentorált szá má ra, rend sze res ta lál ko zá sok és ezek elő -
re  lát ha tó ter ve zé se, rend sze res mo ni to ro zás.)

6. Csa lá di kör nye zet ha tá sa
A ku ta tá sok és a gya kor la ti ta pasz ta la tok alap ján el mond ha tó, hogy azok a csa lá -
dok, ame lyek re a má sok ra va ló oda fi gye lés és a má sok kal va ló tö rő dés, va la mint
a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga jel lem ző, töb bet bá to rít ják gyer me kei ket csa-
 lá don kí vü li kap cso la tok kez de mé nye zé sé re és fenn tar tá sá ra. En nek meg fe le -
lően és a mentorálással össze füg gés ben azok a gyer me kek, akik tá mo ga tó csa lá -
di hát tér rel ren del kez nek, és részt ve het nek a csa lá di dön tés ho zás fo lya ma tá ban,
haj la mo sab bak el fo gad ni a men to ro kat és mentorálást (Zimmerman és mtsai
2002).

A szü lői tá mo ga tás sze re pe te hát kulcs fon tos sá gú a mentorálás és ál ta lá no -
sab ban ért ve, a csa lá don kí vü li kap cso la tok kiala kí tá sá nak szem pont já ból, hi-
 szen azok a gye re kek, akik gyer mek ko ruk tól fog va részt vesz nek kö zös sé gi prog-
 ra mok ban, va ló szí nű leg fo gé ko nyab bak lesz nek a kortársak és po zi tív min tá val
ren del ke ző fel nőtt sze mé lyek kö ze le dé sé nek el fo ga dá sá ra.

Eb ből kö vet ke zően azok a men torprog ra mok, ame lyek prog ram struk tú rá já -
ban sze re pel a szü lők kel va ló rend sze res kap cso lat tar tás, vagy a szü lők be vo ná -
sa a mentorálás fo lya ma tá ba, na gyobb eséllyel szá mít hat nak a men tor–mento-
rált kö zöt ti kap cso lat kiala ku lá sá ra és fenn ma ra dá sá ra (DuBois és mtsai 2002;
Rhodes 2002).

Kö vet kez te té sek és kér dé sek

A Rhodes-féle mo dell ben te hát a köl csö nös ség, bi za lom és em pá tia hár ma sá val
jel lem zett mentorálási kap cso lat kulcs fon tos sá gú, je len tős ha tás sal bír a gyer me -
ki fej lő dés há rom te rü le té re, a szo ciá lis-e mo cio ná lis fej lő dés re, a kog ni tív fej lő -
dés re és az iden ti tás fej lő dé sé re. 

Ezek op ti má lis mű kö dé se a mentorálási kap cso lat so rán a gyer mek más kap-
 cso la tai ban is transz fer ha tás ként je lent kez het, legin kább ak kor, ha a gyer mek
ren del ke zik egy re le váns kö tő dé si sze méllyel, le he tő leg szü lő vel, és ez a sze mély
megad szá má ra egy mi ni má lis, de szük sé ges ér zel mi biz ton sá got.
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An nak mér té két, hogy a mentorálás fo lya ma ta so rán mi lyen ered mény szü-
 le tik, és hogy az alap ve tő jel lem zők mi lyen mér ték ben épül nek be a kap cso lat ba
és ezen ke resz tül a gyer mek be, nagy va ló szí nű ség gel a mediátor té nye zők sza bá -
lyoz zák (kap cso lat ide je, kör nye ze ti té nye zők, csa lá di jel leg ze tes sé gek stb.), bár
ezen sza bá lyo zás sor rend je nem egyér tel mű. To vább ra is kér dés azon ban, mi-
 ként vál hat egy mentor–mentorált vi szony szo ros sá és bi zal mas sá, mi lyen ala po -
kon kell épít kez nie ah hoz, hogy ga ran tál tan po zi tív le gyen a vég ered mény a
kap cso lat ki me ne te lét te kint ve.

Két ol dal ról kö ze lít ve meg a je len sé get, az egyik ol dal ki fe je zet ten a mentor–
mentorált kap cso lat kész ségala pú, cél orien tált fej lesz té sé re he lye zi a hang súlyt
ab ból kiin dul va, hogy „…iga zán jó kap cso la tok ak kor ala kul tak ki, ami kor az
össze jö ve te lek fő cél ja nem a kap cso lat épí tés volt” (DuBois–Karcher 2005, p.
38), a má sik ol dal pe dig azt hang sú lyoz za, hogy a mély, bi zal mas kap cso la tok
alapja a mentor–mentorált kö zöt ti mi nél több emó ciófó ku szú kö ze le dés és kö -
zös él mény (Spen cer 2003).

Hol le het a ha tárt meg húz ni és egy ben iga zol ni Rhodes mo dell jét, adó dik a
kér dés?

Az Egye sült Ál la mok ban (és va ló szí nű leg az egész vi lá gon) a leg na gyobb
men torszer ve zet ben, a (már em lí tett) BBBS-ben vég zett ku ta tá sok azt bi zo nyí -
tot ták, hogy a szer ve zet re jel lem ző kö ze pes ak ti vi tásszin tű és kö ze pes mér ték -
ben sza bá lyo zott struk tú rá jú mentor–mentorált kap cso la tok ered mé nyez ték 
a leg na gyobb elő nyö ket a gyer me kek szá má ra (Rhodes, in DuBois–Karcher
2005, p. 38).

Az if jú ko ri mentorálás rend szer szem lé le tű mo dell je (Kel ler-mo dell)

Tho mas E. Kel ler el mé le ti mo dell jé ben a mentorálás fo lya ma tá nak egy ho lisz ti -
kus mo dell jét pre zen tál ja, mely ben a hang súly egy részt a men tor–gyer mek–
szü lő/gon do zó és esetgondnok (caseworker) kap cso la ti há ló já nak egy más tól köl-
 csö nö sen füg gő (interdependens) jel le gén van, és nem a men torprog ra mok mű-
 kö dé sén és struk tú rá ján, más részt pe dig ezen részt ve vők egy más kö zöt ti kom-
 mu ni ká ció já nak min tá ján és be fo lyá so ló ere jén.

A mo dell ki vá lóan egé szí ti ki Rhodes mo dell jét, mi vel az elő ző mo dell a
mentorálás fo lya ma tá nak ke reszt met sze tét és struk tú rá ját kí nál ja, utal va a fo lya -
ma tot mű köd te tő hatótényezőkre, míg Kel ler mo dell je egy hiány zó részt pó tol, a
di na mi kát szol gál tat ja a mo dell és így a mentorálás mű kö dé sé hez.

A mo dell alap ja ként a jól is mert ál ta lá nos rend szer szem lé let szol gál, pon to -
sab ban a csa lád rend szer szem lé le tű mű kö dé sé nek leírá sa, mely ben a rend szert
al ko tó ele mek köl csön ha tás ban van nak egy más sal, és en nek a köl csön ha tás nak
a fo lya ma tai, a kom mu ni ká ció irá nya ré vén, jól meg ra gad ha tó és leír ha tó.
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A rend szer mű kö dé sé nek köz pon ti ele mei a ko hé zió és kon ti nui tás, me lyek az
aláb bi fő jel lem zők kel ír ha tók le (Kel ler 2005):

1. Tel jes ség és rend
Az egész a ré szek összes sé ge ként min den más egy sé gé nél hűebben tük rö zi a
rend szer struk tú rá ját és mű kö dé sét, mi vel a rend szer ele mei szük ség sze rűen
össze füg ge nek és köl csö nö sen függ nek egy más tól.

2. Hie rar chi kus struk tú ra
A komp lex rend sze rek ré szegy sé gek ből áll nak, az egyé nek több ré szegy ségal -
rend szer ré szei is le het nek. A kom mu ni ká ció a rend szer szin te ken be lül és kö zött
is tör tén het, a szin tek jól el kü lö nít he tők ha tá raik men tén. 

3. Adap tív ön sta bi li zá ló ké pes ség
A rend sze rek sab lo nok és struk tú rák alap ján mű köd nek (sza bály zók és sza bá -
lyok), a sab lo nok pe dig haj la mo sak cir ku lá ris sá vál ni (pl.: feedback hur kok).
A kör nye ze ti vál to zó fel té te lek re a rend szer adap tá ció val rea gál, akár bel ső mű-
 kö dé sé nek meg vál toz ta tá sá val is, azért, hogy egyen sú lyi pont ját fenn tart has sa.

4. Adap tív ön szer ve ző dési ké pes ség
A vál to zás és fej lő dés min den élő, nyi tott szer ve zet ve le já ró ja, ép pen ezért a
meg lé vő sab lo no kat érin tő vál to zá sok a rend szer új ra szer ve ző dé sé hez ve zet het -
nek, rend sze rint egy bo nyo lul tabb és diffe ren ciál tabb szin ten.

A mentorálás rend szer szem lé le tű mo dell je, a fen ti el vek fi gye lem be vé te lé vel,
azt su gall ja, hogy a men tor–gyer mek kap cso la tot ér de mes jó val szé le sebb kö rű
kap cso la ti há ló ban szem lél ni, mely nek így ré szé vé vá lik a szü lő/gon do zó és a
szak em ber sze mé lye is (2. áb ra).

2. áb ra. For rás: Kel ler, 2005, p. 169

Men tor

Gyer mek

Szü lő Esetgondnok

Men tor prog ram
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Ter mé sze te sen az új kap cso la ti mo dell ben a gyer mek áll a kö zép pont ban, hi szen
min den más részt ve vő in terak ció ja rá irá nyul köz vet ve vagy köz vet le nül.
A men tor ta lál ha tó a kép ze let be li há rom szög csú csán, mi vel el sőd le ges cél ja a
men tor–gyer mek kap cso lat fenn tar tá sa, a két al só sa rok ban pe dig a szü lő/gon -
do zó és az esetgondnok (szo ciá lis szak em ber), akik tá mo gat ják a gyer mek és a
gyer mek–men tor kap cso lat mű kö dé sét.

A részt ve vők kö zöt ti in terak ciók a men tor prog ram ke re tén be lül zaj la nak,
mely nek jel leg ze tes sé gei nagy mér ték ben meg ha tá roz zák az egy más kö zöt ti kap-
 cso lat és kom mu ni ká ció szint jeit.

A 2. áb rán lát ha tó mó don min den egyén 3 diádikus kap cso lat tal ren del ke zik,
me lyek al rend szer ként funk cio nál nak, a rá juk jel lem ző sza bá lyok kal, sab lo nok -
kal, kom mu ni ká ciós stí lus sal és ha tá rok kal. Ezek az al rend sze rek, mi vel köl csö -
nö sen függ nek egy más tól, ún. má sod ren dű ha tá so kat fej te nek ki, amely ha tá sok
egy har ma dik, kí vül ál ló fél re fej te nek ki ha tást, ép pen a diádikus kap cso la ton
ke resz tül.

Lo gi kus nak hang zik, hogy már ma gá nak a har ma dik sze mély nek a je len lé te
is ha tást gya ko rol a ko ráb ban „csak” diádikus al rend szer re, mó do sít va a ko ráb bi
részt ve vők vi sel ke dé sét, így te hát triádikus kap cso la tot hoz va lét re, ha pe dig a
rend szer még több tag ból áll (itt je gyez ve meg, hogy a fen ti mo dell ter mé sze te -
sen bő vül het még részt ve vők kel), vál to za tos kom bi ná ció jú kap cso la ti há lók jö-
 het nek lét re, me lyek azon ban a men tor-prog ram ke re tein be lül sza bá lyoz ha tók
és ke zel he tők ma rad nak.

Amennyi ben te hát tisz tá ban va gyunk a rend szert al ko tó sze mély kö zi kap-
 cso la tok mű kö dé si sa já tos sá gai val, a prog ram cél ki tű zé sei és struk tú rá ja meg va -
ló sít ha tók ma radnak, il let ve kö vet he tő vé vá lik, hogy me lyik részt ve vő ho gyan
éri el a gyer me ket, és ho gyan já rul hoz zá a fej lesz té sé hez. Kér dés azon ban, ho-
 gyan mű köd nek a rend sze ren be lül a köl csö nös ha tá sok di na mi kus sab lon jai?

A 2. áb rán lát ha tó nyi lak a sze mély kö zi kap cso la to kat je lö lik, me lyek di rekt
(Men tor→Gyer mek) és re cip rok jel le gűek (Men tor↔Gyer mek). A triádikus
kap cso la tok leírá sá hoz a tárgy (kez de mé nye ző)–cse lek vés (in terak ció)–cél (be fo -
ga dó) szek ven ciát egyé nek re al kal maz va igyek szik Kel ler be mu tat ni a kap cso la ti
há ló mű kö dé sét (Men tor, Gyer mek, Szü lő és az Esetgondnok kö zött). Ezen mű-
 kö dés egyik jel leg ze tes sé ge a tran zi tív in terak ció, mely so rán az el ső kom mu ni -
ká ciós lé pés cél ja (be fo ga dó ja) a má so dik kom mu ni ká ciós lé pés tár gya (kez de -
mé nye ző je) lesz (Sz→M, majd M→Gy). 

Tu laj don kép pen a tran zi tív in terak ciók a fent em lí tett má sod ren dű ha tá sok
ti pi kus pél dái, és mint ilye nek, a tran zi tív in terak ciók hal ma za ként két jel leg ze tes
sab lont hoz nak lét re.
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A pa ral lel in terak ciók ban két tárgy kap cso lat ba ke rül, majd pe dig kü lön
kom mu ni ká ciós csa tor nát nyit nak ugyanaz zal a cél sze méllyel (pl.: Sz↔M, majd
Sz→Gy, M→Gy, vagy Sz→M, M→Gy és M→Sz, Sz→Gy).

A cir ku lá ris in terak ciók ban azok, akik az el ső kom mu ni ká ciós lé pés tár-
 gyai, a kö vet ke ző lé pé sek so rán, so ro za tos tran zi tív in terak ciók ré vén, cé lok ká
vál nak (pl.: Gy→Sz, Sz→M, M→Gy).

Ta lán lát ha tó, hogy már eb ben az egy sze rű, 4 sze rep lős mo dell ben is a köl-
 csö nös ha tá sok út jai/lé pé sei mi lyen nagy szám ban van nak je len (12 di rekt, 6 re-
 cip rok, 24 tran zi tív, 12 pa ral lel, 24 cir ku lá ris), de per sze egy men tor–mentorált
kap cso lat il lesz té sé ben vagy tar tós sá gá nak meg ha tá ro zá sá ban nem mindegyik -
nek van ugyanak kora je len tő sé ge vagy sú lya.

Ráadá sul Rhodes mo dell jé nek meg fe le lően min den mentorált ma gá val hoz -
za a rá jel lem ző csa lá di, kontextuális té nye zők hal ma zát, mely bár egye di min tá -
zat ként je lent ke zik eb ben a mo dell ben, a rend szer szem lé let sza bá lyai alap ján
mégis csak le het kö zös jel lem ző ket ta lál ni. Így pél dául egy sze rű, de ál ta lá nos kö-
 vet kez te tés ként ol vas ha tó le az áb rá ról, hogy min den kap cso lat vissza hat a gyer-
 mek sze mé lyi sé gé re.

Mi kor mű kö dik te hát jól egy men torprog ram rend sze re?
Amennyi ben az al rend sze rek kö zött az in for má ció áram lás biz to sí tott és sza-

 bad, ugyanak kor az al rend sze rek kö zött a ha tá rok meg tart ha tók, te hát az egyé-
 nek bi zal ma san kom mu ni kál hat nak egy más sal, ak kor a men torprog ram sza bá -
lyai és struk tú rá ja ön fenn tar tó mó don mű kö dik, beépül ve a rend szert al ko tó
egyé nek jel lem zői kö zé.

A mo dell al ko tó ele mei nek rö vid be mu ta tá sa

1. A men tor prog ram kon tex tu sa
Az, hogy a részt ve vők egy más ra ha tá sa, kom mu ni ká ció ja mennyi re lesz ered-
 mé nyes a men tor–mentorált kap cso la tá ra néz ve, függ at tól, hogy a prog ram
mennyi re se gí ti elő a kap cso la ti há ló kont rol lált és össze füg gő mű kö dé sét sza-
 bály za tá val és rend sze ré vel. DuBois, va la mint Sipe (DuBois 2002a; Sipe–Roder
1999) vizs gá la ta alap ján jól kö rül ha tá rol ha tók azok a te rü le tek, me lyek kel a
prog ram tá mo gat ni tud ja a rend szer ben sze rep lők ha té kony mű kö dé sét:

• mo ni to ro zás
• szu per ví zió
• le he tő ség a vissza jel zés re
• a prog ram tel je sí té se
• a kap cso la ti gya ko ri ság el vá rá sá nak egyér tel mű sé ge
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• a mentor–mentorált szá má ra le he tő ség biz to sí tá sa rend sze res ta lál ko zás -
ra

• tré ning men to rok szá má ra 
• szü lők be vo ná sa a mentor–mentorált il lesz té se so rán.

Össze vet ve más pre ven tív prog ra mok kal, me lyek szin tén jól kör be ha tá rol -
ha tó cé lok kal, sza bá lyok kal és gya kor la tok kal ren del kez nek, a mentorálás egy
fon tos do log ban el tér azok tól, még pe dig egyén re sza bott sá gá ban, hi szen a
prog ram ban részt  ve vők ki fe je zet ten nagy egyé ni sza bad ság gal és ru gal mas ság -
gal ren del kez nek a feladat vég re haj tá sa so rán. Ta lán ép pen ez ma gya ráz za, hogy
az el múlt évek ben miért nem si ke rült olyan prog ram struk tú rát lét re hoz ni, mely
min den mentorálással fog lal ko zó el mé le tet adek vá tan össze fog lalt.

Kel ler rend szer szem lé le tű mo dell je igyek szik meg ke rül ni ezt a prob lé mát, és
ma gát a ha tás me cha niz must vizs gál ja, amely vi szont min den eset ben a men tor-
prog ra mok mű kö dé se mö gött áll.

Te kint sünk át a há rom diádikus kap cso lat ból egyet Kel ler mo dell je alap ján,
még hoz zá a leg mérv adób bat, a men tor–gyer mek kap cso la tot.

2. A men tor–gyer mek kap cso lat jel lem zői a mo dell tük ré ben
A men tor ha tá sa a gyer mek re
A mentorálás so rán kiala ku ló kap cso lat po zi tív ér zel mi jel le ge egyér tel műen
hoz zá já rul a pszi cho szo ciá lis egész ség kiala ku lá sá hoz és meg tar tá sá hoz. Rutter
(1990) a fo lya mat nak protektív fak tort tu laj do nít, mely hoz zá já rul a ma ga tar tás -
prob lé mák csök ken té sé hez, mi ni ma li zál ja a ne ga tív vi sel ke dé ses lánc reak ció kat
az élet vi tel ben, ön ér té ke lést és énhatékonyságot nö ve lő ha tá sú, va la mint nyi tot -
tá tesz a le he tő sé gek re.

Kü lö nö sen ha té kony nak vé li a biz tos és tá mo ga tó jel le gű sze mé lyes kap cso la -
tok ha tá sát az önér té ke lés vál to zá sá ra, va la mint a sa ját élet fö löt ti kont roll ké pes -
sé gé nek ész le lé sé re néz ve.

A fo lya mat, mely nek so rán a fen ti ké pes sé gek kiala kul nak, há rom fő te rü le -
ten ke resz tül zaj lik:

1. A fia tal énképébe beépül nek a di rekt és in di rekt vissza jel zé sek a tá mo ga tó
kör nye zet ből.

2. A fel nőtt sze mély (a men tor) re fe ren cia- és sze rep mo dell ként szol gál nor-
 ma tív vi sel ke dé sét és ér té keit te kint ve.

3. A fia tal köz vet len se gít sé get kap kész sé gei nek és ké pes sé gei nek fej lesz té -
sé re.
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Rhodes mo dell jé ben konk ré tan a mentorálásra fókuszálva ta lál juk meg a fen -
tie ket, hi szen a mo dell sze rint a mentorálás fej lesz ti a szo ciá lis kész sé ge ket, az
emo cio ná lis jó lét ér zé sét, a kog ni tív fej lő dést pe dig a kö zös pár be szé dek és a má -
sik meg hall ga tá sá nak ké pes sé ge tá mo gat ja. En nek a szo ros, köl csö nös sé gen és
bi zal mon ala pu ló, le he tő leg mi nél to vább tar tó ér zel mi kö zel ség nek az ered mé -
nye a men tor–mentorált kap cso la ta.

Kel ler mo dell je ki szé le sí ti ezt a kap cso la tot, ál lí tá sa sze rint mo dell jé ben a
szü lő és az esetgondnok is hoz zá já rul nak a kap cso lat tá mo ga tá sá hoz, akár
ugyanolyan erő vel és fon tos ság gal, mint a men tor, gon dol junk csak a to vább -
kép zé sek fon tos sá gá ra, a szu per ví zió sze re pé re, és a szü lők be vo ná sá nak le he tő -
sé gé re (DuBois és mtsai 2002).

A szü lői ha tás sze re pe a gyer mek mentorálásában
A gyer mek szü lei szá má ra több le he tő ség is kí nál ko zik a men tor–gyer mek kap-
 cso lat fej lesz té sé re és fenn ma ra dá sá nak elő se gí té sé re pél dául a mentormediált
tran zi tív fo lya ma to kon ke resz tül (Sz→M, M↔Gy). A szü lő pél dául háttérin-
formációkkal lát hat ja el a men tort, se gít het a gyer mek ak tuá lis prob lé ma hely ze -
tei nek azo no sí tá sá ban, stresszfak to rai nak fel tá rá sá ban, élet kö rül mé nyei nek le-
írá sá ban. A men tor nyil ván megerő sít he ti eze ket az in for má ció kat, és így
hoz zá já rul hat a men tor–mentorált–szü lő kap cso lat el mé lyü lé sé hez. A fo lya mat
azon ban ne héz sé gek kel is jár hat, ame lyek legin kább ak kor ke rül het nek reflek -
tor fény be, ha a men tor és a szü lők vé le mé nye kü lön bö zik a gyer mek ről, a gyer-
 mek fej lő dé sé ről. 

Ku ta tá sok iga zol ják (Morrow–Styles 1995; Sipe–Roder 1999), hogy a men-
 tor–szü lő kap cso lat rend sze re sen küzd ne héz sé gek kel, el ső sor ban a szü lői-ne ve -
lői sze re pek meg ha tá ro zá sá nak és mű köd te té sé nek té má ján ke resz tül, ugyan-
ak kor ezek megol dá sa kulcs fon tos sá gú a mentor–mentorált kap cso la tá nak
sta bi li tá sá hoz.

A ku ta tá sok ból kiemel ke dik, hogy azok a men to rok, akik meg tud ják húz ni
sze re peik ben a ha tárt szü lő és men tor kö zött, va la mint el lenáll nak a mentorálás
fo lya ma tá ba beavat ko zó szü lők nek, épí tik ki a leg sta bi labb és leg mé lyebb ér zel -
mi kap cso la tot mentoráltjukkal.

Egy má sik le het sé ges fo lya mat a men tor–gyer mek kap cso lat fej lesz té sé re és
fenn ma ra dá sá nak elő se gí té sé re a gyermekmediált tran zi tív fo lya mat (Sz→Gy,
Gy↔M). En nek lé nye ge, hogy a szü lő hoz záál lá sa és vé le mé nye a mentorálás fo-
 lya ma tá hoz, a gyer mek szo ron gá sá nak csök ken té se és egyál ta lán fel ké szí té se a
men tor ral va ló ta lál ko zás ra, szin tén kulcs fon tos sá gú té nye ző a mentor–mento-
rált összeil lesz té sé nek fo lya ma tá ban.

A tran zi tív reak ciók ré vén pe dig a szü lő rend sze res vissza jel zést kér het a
gyer mek től a mentorálás fo lya ma tá ról, mellyel szin tén nö vel he ti, op ti má lis eset-
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 ben, a gyer mek esé lyét a kap cso lat épí tés re, il let ve hoz zá já rul hat a fel me rü lő
prob lé mák megol dá sá hoz.

Az esetgondnok ha tá sa a gyer mek re
Az esetgondnok köz pon ti felada ta olyan egész sé ges men tor–gyer mek kap cso lat
tá mo ga tá sa, amely hoz zá já rul a gyer mek nö ve ke dé sé hez és fej lő dé sé hez. Mun-
 ká ja so rán a men torprog ram me cha niz mu sát iga zít ja hoz zá a men tor hoz és
mentorálthoz, il let ve vi szont, mely nek ré vén ke re tet ad a men tor mun ká já nak,
és ki je lö li a mentorált és csa lád já nak le he tő sé geit is.

Az esetgondnok mun ká já hoz a men torprog ram tól kap hat se gít sé get, pél dául
tré nin gen és szu per ví zión ke resz tül.

Az esetgondnok men tormediált tran zi tív fo lya ma ton ke resz tül ad hat tá-
 mo ga tást a mentorálás so rán (E→M, M↔Gy), így pél dául ta ná csot ad hat a
men tor szá má ra, ho gyan ke zel je a gyer me ket, mi lyen té má kat emel jen be a kö -
zös be szél ge té sek be, ho gyan rea gál jon ér zé keny té mák ra, vagy prob lé más vi sel -
ke dé sek re.

Má sik ol dal ról pe dig fon tos vi szo nyí tá si pont ként szol gál hat a men tor szá-
 má ra, hogy a men tor meg ta lál ja az egyen súlyt be vo nó dás és el kö te le ző dés, va la -
mint kí vül ál ló ság kö zött, il let ve hogy el ke rül je azok ba a te rü le tek be a beavat ko -
zást, me lyek ti pi ku san a szü lők feladat kö rei.

Eb ből adó dóan az esetgondnok tá mo gat és ta ná csot ad, se gít kö vet ni és be-
 tar ta ni a men torprog ram sza bá lyait, ugyanak kor, ha szük sé ges, konk rét prob lé -
mák ban mediátori felada tot vál lal, ter ve ket se gít ki dol goz ni, vagy megál la po dá -
so kat pró bál te tő alá hoz ni a rend szer sze rep lői kö zött.

Ter mé sze te sen a men tor–gyer mek kap cso lat ra is ha tás sal le het a gyermek-
mediált tran zi tív reak ciók ré vén (E→Gy, Gy↔M), hi szen a gyer mek elé ge dett -
sé gé nek rend sze res fel mé ré sé vel megál la pít hat ja, hogy a mentor–mentorált kap-
 cso lat ban a gye rek ho gyan ér zi ma gát, il let ve hu za mo sabb idő szak táv la tá ban
ké pes ér té kel ni, eset leg mér ni a gyer mek fej lő dé sét a szer ve zet cél jai nak vi szony -
la tá ban. Ugyanígy az esetgondnoknak le he tő sé ge van a gyer mek fe lé is rea gál ni,
amennyi ben a mentorált nem ké pes tel je sí te ni vál la lá sait a men tor fe lé, vagy
prob lé ma adó dik a mentor–mentorált kap cso la tá ban. 

A Kel ler-fé le rend szer szem lé le tű mo dell ter mé sze te sen a szü lő–gyer mek és
az esetgondnok–gyer mek diádikus vi szony la tá ban is ér tel mez he tő a má sik két
részt ve vő szem pont já ból a fen tiek nek meg fe le lően.

Konk lú zió

Mint a fen ti át te kin tés ben lát hat tuk, Kel ler mo dell jé ben a men tor–gyer mek kap-
 cso la ta már nem a ha gyo má nyos diádikus vi szony, ha nem egy rend szer ben el-
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 he lyez ke dő, ma gá nak élet te ret kö ve te lő kap cso la ti há ló, me lyet bár mely ol dal ról
is ve szünk szemügy re, a rend szer összes tag já nak ha tá sa tük rö ző dik ben ne.

A rhodesi mo dell ben meg fo gal ma zott fo lya ma tot a kel le ri mo dell részt ve vői -
nek mindegyi ké re ve tít ve a men tor–mentorált kap cso la tá nak ala ku lá sát nyo-
 mon kö ve tő el mé le ti-di na mi kai összeg zést ka punk, amely azon ban bo nyo lult -
sá gá nál fog va ne he zen ér tel mez he tő, de ép pen komp le xi tá sa ré vén ad hat ma-
 gya rá za tot ar ra, miért nem jött lét re ed dig olyan ma gya rá zó el mé let, mely ké pes
le fed ni a mentorálás min den as pek tu sát, és fi gye lem be ven ni összes részt ve -
vő jét.

Összeg zés

A Ma gyaror szá gon fo lya ma to san bő vü lő és fej lő dő te het ség gon do zás elő re ve tí ti
a mo dern, ön kén tes, pro fesszio ná lis men to ri mun ka le he tő sé gét, mely már túl-
 mu tat az idő sebb diák–fia ta labb diák fel ső ok ta tás be li mentorálásán, vagy az
akk re di tált kép zé sek ke re tén be lül fo lyó, spe ciá lis te rü le te ken (pl. gyógy pe da gó -
giai mentorálás, komp lex re ha bi li tá ciós men tor kép zés) tör té nő mentorálás ke-
 re tein. Sőt, a te het ség gon do zás ban meg fi gyel he tő ál la mi sze rep vál la lás nö ve ke -
dé se és az egy há zi és pri vát szfé ra fo ko za tos be vo nó dá sa mun ka hely te rem tő
erő vel bír, me lyet szin tén jól je lez a gya kor lat ol da lá ról az is ko lai ok ta tás időn tú -
li te vé keny sé gek bő vü lé sé nek kö re. Sa já tos jel leg gel ez utób bi fő leg a pro fesszio -
ná lis pe da gó gián kí vül hó dít.

Ép pen a fen tiek miatt vál hat szük sé ges sé az utób bi évek ered mé nyei nek ösz-
sze fog la lá sa, a je len tős mé re tű kül föl di szak iro da lom ból olyan rész le tek kieme -
lé se és kon tex tus ba he lye zé se, me lyek a mentorálás ma gyaror szá gi iro dal má hoz
hoz zá já rul va elő se gít he tik a te rü let fej lő dé sét.
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