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Egy tehetséggondozási koncepció üzenetei a XX. század elejéről 

 

„A Dunántúlon dombok és szőlőhegyek gyűrűjében fekszik a Balaton. Magyarország eme 

csodálatos tavának délkeleti partján, egy kis faluban, Siófokon egy nagyon hideg téli napon 

(1878. december 9.) világra jött egy kisfiú, aki ha tudott volna gondolkodni, koránt sem sejthette 

volna, hogy egyszer mint amszterdami professzor tartja meg búcsúelőadását.” – E gondolatokat 

1950-ben az amszterdami Kísérleti Lélektani Intézet igazgatója, Révész Géza fogalmazta meg, 

akit Rothauser Géza néven anyakönyveztek. 1  

„… kik a tehetségesek? miben nyilvánul meg a szellemi fejlődés első korszakaiban a tehetség? 

mikor lépnek fel és mikor bontakoznak ki az egyes tehetségfajok? Vizsgálnunk kell tehát a 

tehetségesek fejlődésmenetét, fel kell állítanunk úgy valamennyi, mint az egyes tehetségfajok 

fejlődésére érvényes törvényeket és fel kell derítenünk az ezek alól történő eltérések okait.” – 

írja Révész Géza 1918-ban A tehetség korai felismerése című művében. 2  

Révész Géza (1878. december 9.  Siófok, –1955. augusztus 19.  Amszterdam, Hollandia) a 

kísérleti pszichológia európai hírű művelőjeként vált ismertté. Érdeklődési területei, szakmai 

munkálkodása kapcsán kiemelt területként jelentkezett munkásságában a tehetség lélektana, 

illetve a tehetségkiválasztás problémakörében elért eredménye. 

 

 

 

 

                                                           
1 Matyikó Sebestyén József – Haraszti László: A siófoki zsidó temető. Siófok, 2008. Balatoni Füzetek – Siófok. 

Kálmán Imre Kulturális Központ, Siófok. v.ö. Zsidók Siófokon- Siófoki zsidó temető. Révész Géza (1878–
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2 Révész Géza: A tehetség korai felismerése. Benkő Gyula Csász. és Kir. Könyvkereskedő Kiadása, Budapest, 

1918, Franklin-Társulat nyomdája. 2. 
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Élete 

„Különösen hangzik, de ő volt köztünk az igazi, az egyetlen ’bohém’, a szónak abban a kedves 

értelmezésében, hogy … gondtalan volt minden cselekedete… Nem volt jó tanuló, s volt időszak, 

amikor a bukás is fenyegette, de mindent átvészelt, simán végzett… ő volt a legnagyobb 

meglepetésünk. Soha egyetlen egy tényével sem sejtette, hogy a látszólag felületes életszemlélet 

mögött mélyenszántó gondolatok élnek, s hogy milyen tudástárházat rejt el tanárai előtt is.”- 

emlékezik vissza Boross Mihály író 1943-ban, Révész Géza egykori gimnáziumi 

osztálytársaként. 3  

Révész Géza, szül. Rothauser Géza magyar zenepszichológus és hangfiziológus, egyetemi 

tanár, a magyar kísérleti lélektan képviselője, a pszichológia első egyetemi tanára, majd 1918-

ban megalapítója az első lélektani laboratóriumnak, 1921-től az amszterdami Kísérleti 

Lélektani Intézet igazgatója. 

Révész Adolf és Rothauser Janka gyermeke. Még az első életévét sem töltötte be, mikor 

elvesztette a gyermekszülés következményeiként elhunyt édesanyját. 

A csopaki bortermelő édesapa, aki néhány hold földjén nagyon eredményesen gazdálkodik, 

minden áldozatot kész annak érdekében vállalni, hogy fia értelmiségi hivatást folytathasson. A 

siófoki elemi iskola befejezése után a budapesti Markó utcai főgimnáziumban végzi 

középiskolai tanulmányait, s 1896-ban, a millenium évében érettségizett, 

majd jogi tanulmányokat folytatott, végül 1902-ben kriminálpszichológiai disszertációval 

jogi doktorrá avatták.  

A diploma átvétele után Göttingenbe utazott, ahol Georg Elias Müller mellett pszichológiai 

kutatásokat végzett.  

Akkori barátai, David Katz (1884-1953) és Rubin később jelentősen hozzájárultak a modern 

kísérleti lélektan megalapozásához. Az egyetemen  szorgalmasan látogatta Edmund 

Husserl filozófiai és Max Verworn fiziológiai előadásait. Egy évig Berlinben Karl Stumpf, a 

hallás lélektanának legnevesebb kutatója mellett dolgozott. Ebben az időszakban fordult 

érdeklődése a zene és hallás lélektana felé. Kutatásait a Dubois-Reymond intézetében folytatta, 

majd 1906-ban megszerezte a filozófiai doktori fokozatot. Disszertációjában 

                                                           
3 Gábor Éva: Révész Géza (1878–1955), in. Tanulmányok a magyar pszichológia történetéből. Összeállította: Kiss 

György. Akadémiai Kiadó, Bp., 1991. 24. 
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a színlátás problémáival foglalkozott. Később jelentős kutatásokat végzett a halláslélektan 

területén és ekkor került közeli kapcsolatba Franz Brentanóval, korának másik jeles 

pszichológusával.4 

Hazatérve először Tangl Ferenc laboratóriumában dolgozott, rendszeresen 

megfordult Alexander Bernát körében, a Vasárnapi Kör és a Huszadik Század szerzői 

gárdájában. 1908-ban az egyetem magántanárrá habilitálta és elsőként bízták meg hivatalosan 

a pszichológia tanításával. 1910. június 25-én Budapesten nőül vette Alexander Bernát lányát, 

Magdolnát. Budapesten az Alexander-ház, majd később Révészék otthona Amszterdamban a 

művészek és tudósok kedvelt  találkozási helye lett. Jól ismerték Bartók Bélát, Kodály 

Zoltánt vagy éppen Ady Endrét. 1919-ben a Tanácskormány a pszichológia egyetemi tanárává 

nevezte ki. Ugyanebben az évben megalapította Magyarországon az első lélektani 

laboratóriumot. Tanítványai között találjuk többek között a pszichológus Gleimann 

Annát, Lénárt Editet és a pszichoanalitikus Hermann Imrét. 

A magyar kommün bukása után kora pszichológiai irányzatainak tanulmányozására 

rövid müncheni, majd heidelbergi tartózkodása után 1920-ban végleg Hollandiában telepedett 

le. Ebben az időben sem felejtkezett meg barátairól, tanítványairól; rendszeresen hazalátogatott 

Budapestre. 1921-ben kinevezték az amszterdami Kísérleti Lélektani Intézet igazgatójának. Fő 

célkitűzése az volt, hogy laboratóriumát Európa legnagyobb intézetévé fejlessze. 1931-ben az 

egyetem professzorává nevezték ki. 5 

                                                           
4 Szokolszky Ágnes (szerk.,et al):  A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen, 1929–2009.  Szeged, 

JATEPress, 2009. 302.; v.ö. Baumgartner, E. és W. Baumgartner, „Die Anfänge der wissenschaftlichen 

Psychologie an der Universität Würzburg: Franz Brentano und Carl Stumpf”, W. Janke és W. Schneider 

(szerk.), Hundert Jahre Institut für Psychologie und Würzburger Schule. der Denkpsychologie. Göttingen: 

Hogrefe, 1999. 75-105. 

 

 
5 Gábor Éva: Révész Géza (1878-1955) in. Tanulmányok a magyar pszichológia történetéből. Összeállította: 

Kiss György. Akadémiai Kiadó, Bp., 1991. 24-36; v. ö. Pléh Csaba: Révész Géza - a sors feszültségei levelezése 

és székfoglalója tükrében. Thalassa, (20), 2009, 4: 75-100. 76. 
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Utolsó magyarországi tartózkodása alatt, 1947-ben az ő javaslatára nevezték ki 

Magyarországon a budapesti egyetemen akkor megalakuló pszichológiai tanszék munkatársait.  

Pléh Csaba a pszichológia mint hibrid tudomány vonatkozását jegyzi, miszerint  a korai kísérleti 

pszichológia egy alapvető kettősségben teszi egyértelművé saját hivatását: a 

természettudományos kísérletezést összekapcsolta a filozófiai fogalomalkotással, hibrid 

módon. Pléh megvizsgálta a korai magyar pszichológia néhány jellegzetes szerepviszonyát, s 

az orvoslás-kísérletezés területén kísérletező szerephibridizációs típusként rögzíti Révész Géza 

életművét (Ranschburg Pál mellett). Ezeknek a felfogásoknak a léte ma is aktuális a magyar 

pszichológiában. 6  

Révész Géza tudományos munkássága jelentősen hozzájárult ennek a korszaknak egyedülálló 

tehetségmozgalmához. A neves pszichológus kutatási eredményei megelőzték korát, 

tehetséggondozás gyakorlati problémái mellett olyan tehetségfejlesztési kihívásokkal, 

kérdésekkel foglalkozott, melyek ma is időszerűek mint például a tehetség korai felismerése, 

fejlesztése.7 

Munkáiban olyan további meghatározó kérdésekkel foglalkozik, mint a tehetség értelmezése, 

meghatározása, a tehetség és az intelligencia kapcsolata, s nem utolsósorban rögzíti a tehetség 

fajtáit és típusait.8 

 

                                                           
6 Pléh Csaba: A korai magyar akadémikus pszichológia. A modern pszichológia bevezetésének különböző 

modelljei Magyarországon. Iskolakultúra, 2003/10. 38-42. 

http://real.mtak.hu/60569/1/EPA00011_iskolakultura_2003_10_038-042.pdf (letöltés: 2021. 05. 09.) 

 

 
7 v.ö. Heimann Ilona: Kérdések és válaszok a tehetséggondozásról és tehetségvédelemről. Parlando 

53.évfolyam, 2011. 6.sz. (4-8) 3. 

http://www.mateh.hu/tehetsegkonyvtar/Heimann_Ilona/Kerdesek%20_es_valaszok.pdf (letöltés: 2021. 05. 

08.) 

 

 
8 Tóth László-Sarka Ferenc: A hazai tehetségsegítés története, eredményei 1990-ig. in Bajor Péter (szerk., et.al): 

A tehetség kézikönyve. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2019. 36. 
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Munkássága, tehetséggondozás területén kifejtett tevékenysége 

A képességek pszichológiai problémáival Révész Géza már 1910-ben foglalkozott, „Über die 

akustischen und musikalischen Fähigkeiten eines jährigen Komponisten” című művében. E 

témakör jegyében történő tudományos munkásságát huszonkét előadása, tanulmánya jegyzi – 

saját kategorizálása szerint – „Tehetség és zsenialitás” címszóval. A jelzett tématerületen olyan 

kérdéseket vizsgált meg többek között, mint: az alkotó tehetség, a zenei tehetség, ennek a 

matematikai tehetséggel való kölcsönös összefüggése, az orvosok zenei tehetsége, öröklés és 

tehetség, életkor és tehetség, tehetséges nők társadalmi szerepe, stb.9 

1917-ben jelent meg a Magyar Pedagógia című folyóiratban A tehetség időszerű problémái 

című munkája. Tanulmányában hangsúlyozza, hogy a nemzet boldogulása a hatékony 

nevelésügyön múlik, amelynek egyik záloga a tehetségek kiválasztása, kiművelése és a helyes 

pályaválasztás. Nézete szerint a „tehetség fogalma nem tartalmazza az életrevalóság fogalmát 

is, 10 ebből fakadóan a társadalom felelősségének tekinti a kiemelkedő képességűek segítését, 

támogatását.  

Feladataink a nemzet tehetségeseivel szemben: „A társadalomnak tehát arra kell törekednie, 

hogy a tehetséges embert a legnagyobb erőkifejtésre serkentse s ezt csak azzal érheti el, ha a 

szabad, de irányított törekvésű ember egyéni célját fontos társadalmi érdekekkel összhangzásba 

hozza, miáltal egyúttal azt is eléri, hogy az egyén a társadalom-erkölcsi követelményeknek 

minden szabály felállítása nélkül is meg fog felelni.” – írja Révész Géza A tehetség időszerű 

problémái című művében. Egyértelműen megfogalmazódik a mű szerzőjének üzenete, 

miszerint a társadalmi felelősségvállalás kulcsfontosságú a tehetséggondozás kérdéskörében.11  

„Fel kell ismerni, hogy a tehetség éppúgy, mint a nemes virág, gondozásra szorul és hogy annak 

elvesztése esetleg beláthatatlan károkat vonhat maga után.”12 

                                                           
9 Révész Géza: Tanulmányok. Gondolat, Bp., 1985. 21.  

 
10 Heimann Ilona: u. o. 3. 
11 Révész Géza: A tehetség időszerű problémái. Magyar pedagógia, 1917. (26). 521. http://misc.bibl.u-

szeged.hu/9825/1/mp_1917_2559_519-534.pdf (letöltés: 2021. 05. 09.) 

 

 
12 Révész Géza (1917): u. o. 522. 
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Révész munkássága a tehetségek felismerése, fejlesztése, gondozása terén azért is nagyon 

meghatározó és jelentős, mert tulajdonképpen megalapozza és rögzíti a tehetségfejlesztéssel 

foglalkozó szakemberek számára a talentumok nevelésének-oktatásának programját. „Ez az 

idea azonban csak úgy valósítható meg, ha a tehetség kibontakozását már a gyermek- és főleg 

ifjúkorban kísérjük figyelemmel, ha a tehetség jelenlétét és irányát eleve megállapítjuk, sőt — 

ha szükségesnek látszik, amit én egyelőre igen problematikusnak látok — a tehetségeseket már 

az iskolázás ideje alatt sajátos oktatásban részesítjük és bizonyos kortól kezdve szakosztályok 

vagy szakiskolák gondjaira bízzuk. E célok kitűzését azonban meg kell előznie és 

megvalósításának minden lépésével együtt kell járnia az ifjúság tudományos, de egyúttal 

gyakorlati kérdések megoldására is kiterjeszkedő tanulmányozásának.”13 Révész Gézát Dr. 

Czeizel Endre genetikus, a Magyar Tehetséggondozó Társaság örökös tiszteletbeli elnöke  a 

XX. század magyar származású géniuszai közé sorolta. Sőt Révész Gézát tekintette a 

kreatológia első nagy hazai személyiségének; mégpedig az 1918-ban megjelent A tehetség 

korai felismerése című munkája alapján. 

Művét Révész Barátjának, Fejér Lipót (1880-1959)  matematikusnak, az MTA tagjának ajánlja. 

Érdekességként jegyzem Fejér Lipót pályafutása kapcsán azt a tehetségpedagógiai tényt, 

miszerint a pécsi főreálba járt, ám rosszul teljesített, (a matematika volt leggyengébb tantárgya,) 

így mikor a felfogadott korrepetitor sem tudott segíteni, apja kivette az iskolából. Később mégis 

folytatta tanulmányait a főreálban, ahol Maksay Zsigmond lett matematikatanára. Maksay 

nemcsak megszerettette Fejérrel a matematikát, hanem ápolta addig szunnyadó tehetségét is 

(Maksay, a tudós tanár beszélte rá Lipót édesapját, hogy érdemes fiát matematikai pályára 

adnia.).14  Munkájában olyan témákat jár körül, mint a gyermekkori tehetség, annak 

sajátosságai, kialakulásának, fejlődésének feltételei; a képességek közül többek között a zenei, 

képzőművészeti, irodalmi tehetségek vonulatán vizsgálódik, figyelmet szentelve a matematikai 

                                                           
13 Révész Géza (1917): u. o. 523. 
 

14 v.ö. Tandori Károly: Fejér Lipót. Magyar tudomány, 1980/4. sz. 271–277; Sain Márton: Fejér Lipót. 

In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest: Better; MTESZ; OMIKK. 1997. 285-

287. ISBN 963-85433-5-3 
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és sakk-tehetségek fejlesztésének kérdéseire is. A kötet utolsó tartalmi egysége a mű címéhez 

autentikusan a tehetség korai felismerésének módszereit vizsgálja meg, a tehetség „védelmé”-

nek kérdéskörét is megragadva. 

A tehetség fogalmának meghatározásakor a produktivitást mint fontos összetevőt, a talentum 

legjellemzőbb tulajdonságát írja le. Az alkotóképességet ebben az értelmezésben úgy tekinti 

Révész, amely tartalmi vagy éppen formai vonatkozásban valami újat, eredetit, értékeset hoz 

létre.  Úgy véli, hogy az önálló, jellegzetes interpretálásra az egyén gyermekkorban még nem 

képes, ugyan a gyermek alkotása lehet értékes, saját korához viszonyítva mindenképpen 

kiemelkedő, de rendszerint nem felel meg olyan kívánalmaknak, minthogy: „…nincs benne az 

elemek kapcsolatában, a formaadásban és a kompozícióban eredetiség, se tervszerűség és 

egyöntetűség az alkotásban, se intenzív erő a gondolat kifejtésében, se benső kapcsolat az 

alkotó személyiségével. A gyermek alkotása mind tartalmilag mind technikailag kezdetleges, 

utánzó, rövid lélekzetű, egyenetlen értékű és intenzitásában nem fokozódó…”15 Ennek 

megfelelően, ebben az összefüggésben - mint írja a könyv szerzője – a tehetség gyermekkorban 

nem értelmezhető. Hozzáteszi, az egyes területek közül kizárólag a zenei nevelésben 

mutatkozik meg a tehetség „határozott alak”-ban. 

Éppen ezen a ponton tartja meghatározónak Révész a tehetség fejlődésének vonatkozásban 

azoknak az észlelhető tulajdonságoknak és képességeknek a meghatározását, amelyek minden 

tehetségre egyöntetűen jellemzőek, s amelyek sajátosságaiból és fejlettségük mértékéből a 

gyermek tehetséges voltára következtethetünk. 

Abban az életkorban, amikor még a tehetség még nem differenciálódott, illetve a speciális 

képességek megjelenése is egyértelművé, mérhetővé vált, irányt adó alapként, a tehetség 

felismeréséhez szolgálhatnak olyan sajátosságok megléte, mint a „… gondolkozásban és 

cselekvésben kifejezésre jutó intuitív erő és spontaneitás, a gyermek szellemi és erkölcsi 

magatartása és akaratereje, és intelligenciájának foka…”16 

A tehetség általános vonásainak megismerése mentén lényegesnek tartja annak vizsgálatát is, 

hogy a gyermekben milyen területeket érint a tehetség irányultsága. Ebben az érdeklődés 

vonatkozását tartja kiemelt jelentőségűnek. Mindaemellett hozzáteszi azt a fontos megállapítást 
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is Révész, hogy a gyermeki érdeklődés és a tehetség iránya nem feltétlenül találkozik, ez az 

egybeesés csak akkor lehetséges, „ha az érdeklődés természete intenzív, tartós és spontán.”17- 

vagyis az érdeklődés, a kitartás hosszú távú, tartós fennmaradása, sőt fokozódása érzékelhető, 

abban az esetben az érdeklődés iránya a „hajlam valódiságára és fejleszthetőségére utal”.18 

Fontos adalékként megjegyzi azt is a szerző, hogy sok esetben az érdeklődés intenzitása és 

tartóssága a tehetség felismerése során félre is vezethet bennünket. „…Elég gyakran 

tapasztalhatjuk, különösen szilárd akaratú, de nem tehetséges embereknél, hogy oly területre 

vetik magukat, melyre legkevésbé alkalmasak és ép azért arra, mert az felel meg nekik a 

legkevésbé és szinte gyönyört éreznek abban a rendkívüli erőkifejtésben, abban a szívós 

munkában, melyet egy ily területnek látszólagos meghódítására fordítanak. A munka, az 

erőkifejtés varázsa, mint a gyermekeknél a játékszenvedély, a nehézségek leküzdésének öröme, 

a látszólagos hatalom a dolgok és saját akaratuk fölött, tartják fenn és szítják egyre az ily ember 

érdeklődését.”19 

Révész így mindezekből egyértelműen arra a következtetésre jut, hogy az érdeklődés 

kizárólagossága, intenzitása, sőt még a tartóssága sem mutathat rá a tehetség irányultságára. A 

spontaneitásról viszont, mint a tehetség jelenlétére és irányára utaló sajátosságról egyértelműen 

kijelenti, hogy megbízható kiindulási pontot jelent.20 

Ebben a művében tehát a szerző más terminológiát használt, viszont a tehetséget négy hajlamra 

vezette vissza. Ezek (1) az átlagon felüli intelligencia, tehát általános értelmi képesség, (2) 

tehetség bizonyos specifikus irányai, mint művészetekben vagy tudományokban való 

kiválóság, vagyis kivételes specifikus szellemi képességek, (3) az intuíció és spontaneitás, amit 

ma kreativitásnak nevezünk és (4) a gyermek szellemi-erkölcsi magatartása és akaratereje, ami 

a motiváció fogalmába illeszkedik. „Révész Géza tehát sok évtizeddel korábban megfogalmazta 
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a tehetségnek/talentumnak azt a 4 faktoros modelljét.”-írja Révész Géza, egyik nagy elődünk 

című tanulmányában Dr. Czeizel Endre.21 

Révész munkájában egyszersmind rögzítette a jövő tehetségfejlesztési szakembereinek egyik 

legidőszerűbb feladatát: „Kétségtelen tehát, hogy a jövő pszichológiájának egyik legfontosabb 

kérdése lesz a tehetségek és képességek minden irányba kiterjedő tanulmányozása…A 

pedagógia feladata lesz a pszichológiai ismeretek alapján megállapítani azokat az elveket és 

módokat, melyek segítségével a tehetségeket fejleszthetjük, művelhetjük, kibontakozását 

segíthetjük. ”22 

Talent és Genie című 1952-ben megjelent munkájában három típusát kategorizálja a 

tudományos tehetségeknek. Értelmes kérdésfeltevések, célszerű módszerválasztás és logikai 

érvelés, kifejtés jellemzi a megfelelő képességekkel rendelkezőt; míg a tehetség eredeti 

problémafelvetést és módszert alkalmaz, egyértelmű üzeneteket megfogalmazó 

kommunikációval, emellett képes új fogalmakat is bevezetni, s nem utolsósorban saját és mások 

teljesítményével kapcsolatosan kritikával él. A zseniális, a zseni mások teljesítményeitől, 

probléma-megközelítéseitől teljes mértékben független, nem ragaszkodik az egyes módszertani 

elvekhez, képes új fogalmak  megalkotására, bevezetésére, s komoly, meghatározó kutatási 

eredmények birtokosa.23
 

 

Összefoglalás 

Révész Géza nézetei, szakmai megállapításai számos tehetség-pedagógiai kérdésnek 

jelentik kiindulópontját, ezért érdekes és előremutató kihívás koncepciójának  szisztematikus 

körüljárása. A neves, elismert pszichológus, egyetemi tanár műveinek fellapozásával 
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megállapíthatjuk, hogy a tehetségek felismerésének problematikáját már az 1910-es évek végén 

nagyon sokoldalúan megvizsgálta, egyszersmind  a kérdéskör tudományos megalapozásával 

meg is előzte a később artikulálódó tehetség-elképzelések elméleti-, és gyakorlati vonulatát. 

Bizakodom, hogy sikerült olyan előremutató gondolatokat, üzeneteket megfogalmazni, 

melyek méltán szolgálhatnak elméleti-gyakorlati alapként,  - akár a történeti vizsgálódások 

sorában - de felvázolhatnak olyan megoldási lehetőségeket is, melyek a komplex tehetség-

pedagógiai kérdések megválaszolását is méltán segíthetik. 

Záró gondolatként Révész Géza nevelési-oktatási célként is megfogalmazódó felhívását 

szeretném felidézni, melyben a következőképpen szorgalmazza a tehetségek gondozása, 

fejlesztése védelmének fontosságát: „…a tehetség nevelésére, gondozására és védelmére 

irányuló tudományos és szociális mozgalomnak együtt kell járnia azzal az ugyancsak aktuális, 

nagyobb területre kiterjedő, több kérdést magába foglaló és gyakorlatilag rendkívül fontos 

mozgalommal, mely a hivatásra való alkalmasság, a rátermettség, továbbá a pályaválasztás és 

a pályaválasztási tanácsadás égető kérdéseinek megoldásában látja feladatát. Mindezek a 

vizsgálatok voltaképpen tudományos megalapozását adják egy oly mozgalomnak, melynek célja 

a nemzet legértékesebb elemeinek, a tehetségeseknek, rendszeres, nem a véletlenre bízott, 

hanem szabályozott, tudományos elveken alapuló kiművelése és megvédése.”24 
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