




„A tehetség veleszületik, de hogy a művészetnek 

miféle terére jut, oda véletlenség löki.” 

                   Erkel Ferenc 
 

„Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a 

fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a 

véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola feladata!”  
 

                            Kodály Zoltán  





 zenei 
tehetség 
területei 

(Seashore, 
Häcker és 

Ziehen 

 tehetséges 
gyerekek 
speciális 

csoportjai  

 

•  családon 
belül kapott 
értékek, 
emberi 
örökléstan  



I. Zenei érzékelés és érzékenység  

II. Zenei tevékenység  III. Zenei emlékezet és zenei 
képzelőerő  

IV. zenei értelem  V. Zenei érzelem  



Szenzorikus komponens 

 Receptív komponens 

 Szintetikus komponens 

 Ideatív komponens  

 Motorikus komponens 



Tehetséges gyerekeknek - speciális csoportok:   
 

-motivációs, viselkedési problémák,de kiváló képességek,  

-más kultúrájú gyermekek, pl. feketét, indiánok, spanyol 

anyanyelvűek, romák, szerbek, stb.,  

-hátrányos helyzetűek, illetve szegények,  

-kreatív tehetségesek,   

-kimagaslóan tehetségesek,  

-az akadályozott tehetségesek,  

-lányok ! 



Francis Galton  
 

-emberi örökléstan, a humángenetika megalapítója,  
 
-közös gének,  
 
-gének feleződése, 
 
-visszatérés az átlaghoz,  
 
-„ősörökség” törvénye. 
 
 



muzsikus 
családfák  

 
akadályozott 

tehetség 

 személyes 
tapasztalatok 



muzsikus családfák  
 
BACH– 53 zenész; később családfa tisztázás, 71 muzsikus  
VEIT (Vitus) BACH tekinti; Magyarország fehér kenyeret sütő 
pék volt, felesége valószínű, hogy magyar származású volt.  
Szívesen citerázott. Az újabb kutatások szerint bátyja volt az 
első hivatásos muzsikus a családban.  
 
Zene-matematika; korengedély (mindig fiatalabb volt 
osztálytársainál). Érettségi 14 évesen.  

„SZORGALMASNAK KELLETT LENNEM,  
AKI HASONLÓAN SZORGALMAS, ÉPP ENNYIRE VIHETI” – Bach  



Sok-génes öröklődésű értelmi adottság számos 

más muzsikus családra is jellemző: pl. Couprienek, 

Straussok, Erkelek.  

Genetika - Bach,  

Tehetség - tanítvány,  

Átlagos gyermek - kiváló tehetség   



Mentor -  Idősebb tanácsadó, pártfogó, atyai jóbarát, nevelő. 

- A középkori angliai oktatásban intézményes. 

- Magyarországon 1926. Huszár Károly javaslata,             
minden tehetséges ifjú mellé állítsanak egy mentort. 

Akadályozott tehetség - Maker 
 

-Látássérült:  
általános intelligencia, a tájékozottság = ép tehetségesek, de 
hallásuk kiváló.  

- Hallássérült hasonló eredmény, de a speciális képességeik 
lassabban bukkantak elő.  







„A művész, (“a tanár”) olyan, mint a fa törzse; nem 

szolgál, nem parancsol, csak közvetít.  

A fa koronájának szépsége nem sajátja, de hogy a 

szépség létrejöjjön, a gyökerekből az élet rajta 

áramlott át.”  

                  Paul Klee  
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