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Kísérlet a tehetségföldrajz elméleti megközelítésére 

Gyıri Ferenc1 

 

Bevezetés 

 

A téma, nevezetesen az, hogy a tehetség lehet-e, illetve milyen mértékben lehet a földrajzi 

kutatások tárgya, meglehetısen megosztja a szakmai közvéleményt. Sokakban kételyt ébreszt 

a jelenség „megfoghatatlansága”, komplexitása és sokféle értelmezése. Ráadásul a tehetség 

szóhoz a köznapi nyelvhasználatban gyakran tapad a „született” jelzı, ami egyenesen az em-

berek közötti biológiai különbségekre utal, ami pedig újabb ellenérzés forrása lehet. A husza-

dik századi szomorú történelmi események és veszedelmes politikai ideológiák árnyképe óva 

int bennünket az ember és ember közötti bármiféle különbség kimondásától.  

Szerencsére (szerencsémre) vannak olyanok is, akik hasznosnak tartják a tehetségföldrajzi 

törekvéseket, magától értetıdınek és fontosnak tartják a probléma boncolgatását, mi több, új 

dimenziókat látnak benne a geográfia számára. Ezzel együtt az igenlık is sokszor bizonytala-

nok annak megítélésében, hogy a tehetség földrajza önálló tudományszak-e, vagy inkább más 

szakágak (pl. kulturális földrajz, népességföldrajz, szociálgeográfia, viselkedésföldrajz) vala-

melyikének kutatási területe. 

Bevallom, a tehetségföldrajz ürügyén tett – kellı inspiráció utáni2 – elsı lépéseimmel ma-

gam is e végletek között botladoztam.  Erıs földrajzos öntudattal, de talán kevésbé kiérlelt 

kutatói gyakorlattal rendelkezvén, kezdeti szkepszisem természetesen nem a tehetség és a tér 

„összeboronálásának” elvi lehetıségébıl táplálkozott. A témában való különösebb elmélyülés 

nélkül is él mindenkiben valamiféle percepció ezzel kapcsolatban, érzékelhetı, hogy a tehet-

ség a földrajzi térben nem homogén mennyiségi és minıségi eloszlásban jelenik meg (pl. töb-

bé-kevésbé ismerjük a „nagy” emberi alkotások földrajzi helyét, tudjuk, mely országok ver-

senyzıi, csapatai eredményesek ebben, vagy abban a sportágban; kik igyekeznek magukhoz 

csábítani a tehetséges kutatókat, mely térségek képesek ma gyorsabb megújulásra). Azt pedig 

szinte evidenciaként éljük meg, hogy pályafutásunk attól is függ(het), hol születtünk, hol jár-

tunk iskolába, hol dolgozhatunk. Az emberi képességek térbeli eloszlásának különbségeire 

egyébként néhány „kemény” statisztikai mutató is felhívja a figyelmet (pl. felsıfokú végzett-
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ségőek, vagy a szellemi keresık aránya, felvételi adatok, versenyeredmények, K+F tevékeny-

ség, találmányok, szerzıi jogok eloszlása, mőveltségi mutatók).  

A tétovaságom elsı fı forrása a tudomány kísértése volt. A kiváló tudós-filozófus, Somo-

gyi J. (1934) éppen a tehetségkutatás ürügyén tette fel a kérdést: lehet-e a tudományos vizsgá-

lat céljából relatíve önálló tényezıként kezelni és önkényesen mechanizálni azt, ami a mecha-

nikus összefüggést meghaladó szerves egységként függ össze? És vajon elegendı-e megfelelı 

módon megfogalmazni egy problémát ahhoz, hogy ügyesen megtaláljuk rá a mechanikus, az 

„eléggé tudományos” megoldást? Valóban szükség van-e ilyesfajta vizsgálatokra, vagy csak 

egyszerően a modern kor és recens kultúránk által ránk erıltetett – Molnár T.  (2000) Lélek és 

gép c. esszéjében oly szemléletesen megfogalmazott – mechanizálási kényszer szül efféle 

ötleteket? 

Ami talán ennél is jobban elbizonytalanított a tehetség földrajzát illetıen, az a tehetséggel 

összefüggésben elıkerült témák hihetetlen sokfélesége, szerteágazósága és ezeregy megköze-

lítése volt. Ezeket többnyire a pedagógia és a pszichológia, legújabban a komplex tehetségku-

tatás irodalmából ismerhetjük meg, de szépszámmal akadnak az emberi alkotásokat és alkotó-

ikat lajstromozó tudomány-, technika-, mővészet- vagy egyháztörténeti munkák is. Csakhogy 

rajtuk kívül még diszciplínák zavarba ejtı sokasága fejtette és fejti ki ma is nézeteit az ügy-

ben.  

Mégis, a bıséges szakirodalomba való többszöri alámerülés legvégül azt az eredményt 

hozta, amire – titkon remélve, hogy témám megmarad – számítottam: a tehetség problemati-

kája vagy túlságosan közelrıl, a személyiség, illetve a közvetlen közösségek (család, iskola) 

szintjén került kifejtésre, vagy túlságosan „messzirıl”, elvi síkon tekintettek rá az elemzések. 

A tehetség térbeliségét aránylag kevés publikáció érintette annak ellenére, hogy a kérdés meg-

lehetısen régóta érdekli a tudományt és ezen belül a geográfiát is. Így azután, a téma viszony-

lagos feldolgozatlansága, jónéhány izgalmas probléma, újnak tetszı összefüggés, de minde-

nekelıtt a hazai geográfia néhány régi és új úttörı kezdeményezése amellett szólt, hogy ér-

demes a feladatnak nekigyürkızni. Ezúton – szakirodalmi ismereteimre és kutatási tapasztala-

taimra támaszkodva – két, a továbbiakra nézve irányadó állítást bátorkodok megfogalmazni: 

1. A földrajzi tér befolyásolja a tehetség eloszlását, de a tehetség is formálja mind a fizi-

kai, mind a mentális teret, ezért a tehetség geofaktornak tekinthetı. 

2. A társadalmi-földrajz általános törvényszerőségei (mennyiségi és minıségi eloszlás, 

fejlıdés, terjedés, térbeli koncentráció és dekoncentráció, centrum és perifériaviszony, vonzás 

és taszítás) a tehetség térszerkezetében és dinamikájában is megjelennek.  
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Amennyiben e hipotéziseket a további elméleti és gyakorlati kutatások igazolják, már csak 

egyetlen kérdés marad nyitva: önállósulhat-e tudományszakágként a tehetség földrajza a tár-

sadalomföldrajz taxonómiai rendszerében? 

 

Fontosabb elızmények 

 

Az ember és környezete viszonyának értelmezésében mindig benne van az ember különfé-

le (szükséglet-kielégítı, természet-átalakító, kultúrateremtı, technológiai, mővelıdési, mun-

ka-, szellemi-) képességeinek mérlegelése is. A kultúrák, civilizációk fejlıdését a környezet 

kínálta feltételekhez való kreatív alkalmazkodás, emberi tehetségbıl táplálkozó megoldások, 

újítások, a megismerési vágy és magasabb rendő célok mozdították elıre. A kérdés, hogy az 

emberi képességekben rejlı különbségek biológiai okokra, vagy a (természeti, ill. társadalmi) 

környezet hatásaira vezethetık vissza a mai napig vita tárgyát képezi.   

 Számos nyomot találtam arra vonatkozóan, hogy az ókori szerzık, elsısorban Hippokra-

tész (i.e. kb. 460-377) és Sztrabón (Kr.e. 60-Kr.u. 20) a különbözı emberi szokásokat, képes-

ségeket és „szellemi tehetségeket” a természeti környezet, fıként az éghajlat hatásának tudták 

be. Közismert, hogy földrajzi determinizmusuk, jó táptalajra lelt a felvilágosodás, majd a 19. 

század anyagelvő ideológiáinak eszmerendszerében és az ú.n. miliı-elméletek megszületésé-

hez vezetett. A környezeti meghatározottság teóriája – mely Ratzel, F. (1844-1904) munkái-

ban csúcsosodott ki és hosszú ideig irányt szabott a hazai földrajzi gondolkodásnak is – az 

ember testi és lelki jellemvonásait a földi folyamatok termékének tekintette (Morgenstern H. 

1874, Somogyi I. 1885). Reclus, E. (1880) szavaival: „Bármilyen legyen is a viszonylagos 

mozgási könnyőség, melyet saját észtehetségünk és akaratunk szerez meg számunkra, mégis 

csak a Föld szüleményei maradunk; le levén kötve, mint valami észrevétlen kis állatkák, a 

Föld felszínéhez, minden mozgásában részt veszünk s minden törvényétıl függünk”. Ezt a 

függı viszonyt a földrajz francia, posszibilista iskolái – Vidal de la Blache-sal (1845-1918) 

az élen – megfordították, s a környezet átalakulását az ember szabad akarata megnyilvánulá-

saként értelmezték. „Az ember és a föld emez egymással való érintkezésében, a szikra mindig 

az embertıl pattan ki (Brunhes, J. 1913)”. Az embert és környezetét összefüggı rendszerként 

értelmezték, melynek középpontjában az alkotó ember áll.  

Ez idıben az antropológia, mely kezdetben az ember szomatometriai vonásaiból igyeke-

zett következtetéseket levonni a (fıként észbeli) képességeket illetıen, már eljutott a fajbeli 

egység gondolatáig: „A különbség mely az úgynevezett vad ember s a czivilizáció legmaga-

sabb fokán álló európai közt észlelhetı, nem annyira a tehetség és szellemi erı különbségén, 
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mint inkább csak a gondolkodás gyakorlottságán és ügyességén alapul (Requinyi G. 1888)”. 

Ugyanakkor, bizonyos képességeket illetıen, tételként fogalmazta meg – a térbeli mozgással 

is együttjáró – „vérkeveredés” kedvezı hatását (Czirbusz G. 1879, Tömösváry L. 1886, 

Hézser A. 1914). A korai antropogeográfia általában nem kevés elfogultsággal, romantikával 

és etnológiai okfejtéssel színezve festette meg különbözı népek, nemzetek pszichológiai alka-

tát, „tehetségeit” (Fényes E. 1846, Hunfalvy J. 1886, Balbi A.-Czirbusz G. 1903).  

A 20. század elejére felvirágzó rasszkutatás a tehetség biológiai eredetét hirdetı elmélete-

ket favorizálta. Kretschmer, E. (1888-1964) nagyobb átlagtehetségő „fajokról” írt, melyek 

keveredési területeit – egész Európára kiterjedı vizsgálatában – tehetségben gazdagabbnak 

találta. Ezzel szemben Saller, K. (1902-1969) azzal érvelt, hogy a lakóhely kedvezıbb közle-

kedés-földrajzi helyzete, feltételei a társadalmi érintkezés magasabb szintjét eredményezik, 

ami hozzájárulhatott az ott élık magasabb intelligencia-hányadosának kialakulásához 

(Mühlmann, W. E. 2005). A születésben lévı modern magyar társadalomföldrajz az emberi 

képességeket alapvetıen kétféle megközelítésben, egy táj-, valamint egy kultúracentrikus 

felfogásban körvonalazta. A kétfajta szemlélet a földrajz akkori fı paradigmáinak (természet-

tudományos és humanisztikus) szülötte volt. Az oksági elv és kapcsolatrendszer földrajzi ki-

alakulása szükségképpen nyitott utat késıbb a genetikus gondolkodásnak, szükségszerően 

vezetett el az alkotó emberhez, a szociogeográfia kialakulásához (Hajdú Z. 2000)”. 

A tájközpontú koncepcióban sajátosan keveredtek a földrajzi determinizmus és a 

posszibilista gondolkodás irányelvei: a természeti miliı alapvetıen meghatározza az ember 

testi, szellemi és erkölcsi tulajdonságait, de életlehetıségei, természettıl való függése mővelt-

ségi szintjén is múlik (Péter J. 1922, Ember I. 1923, Fodor F. 1928). A szellem erejét, szí-

nességét, finomságát Teleki P. (1934) is a táji adottságokból (fıképp a klimatikus és dombor-

zati viszonyokból) eredeztette. Az ember nála differenciált adottságokkal születı individuum, 

aki mindössze egy a tájtényezık közül, s akit lelki, mentális tulajdonságai szorosan kötnek 

miliıjéhez, „biológiai és emberi tradícióihoz”. Hézser A. (1935) az emberi mőveltség külön-

bözı megnyilvánulási formáit a népek „egyéni mivoltában rejlı” rátermettsége mellett szin-

tén a környezet természeti adottságaival magyarázta.  

A kultúrföldrajz irányába forduló Czirbusz G. (1911) elsıként minısítette földrajzi ténye-

zınek az emberi tehetséget: „A felület geografiai viszonyainak kulturális hasznosítása az em-

beren mulik, az ı intelligenciájától és cselekvési erejétıl függ…”. Az öröklés állandósíthat 

bizonyos egyéni tulajdonságokat, de azt nem a fizikai miliı, hanem a nevelés, a hagyomány, a 

társadalmi környezet és a történelmi körülmények „írják elı”. Dékány I. (1924) a földrajzi-

gazdasági környezet, valamint a kultúrateremtı ember (homo culturalis) viszonyrendszerének 
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értelmezésében kitüntetett szerepet tulajdonított a tudásnak, a szellemi javaknak. Az emberi 

kultúrát többnek tartotta, mint a földi környezet egyszerő termékét. Felfogásában az elmésség 

és találékonyság az (ma kreativitásnak neveznénk), ami a kulturális fejlıdés során egyre na-

gyobb mértékő szükségleteket (tér, nyersanyag, eszközök) is pótolhatja. Bibó I. (1930) elsı, 

„tehetségföldrajzi”-ként definiálható esszéje az irodalmi alkotásokban túltengı, a természeti 

tájak „lélekformáló” hatását felnagyító, tudománytalan miliı-felfogásokkal szállt szembe. 

Az elsı tehetségtérképek, melyek szellemi kiválóságok származási helyét különbözı lexi-

konok adatai alapján ábrázolták, német, francia és brit földrıl készültek. Baur, F. C. (1867), 

Odin, A. (1895), Ellis, H. (1904), Reibmayr, A. (1908), és Giese, F. (1928) munkáit sajnos 

csak a szakirodalomból ismerem. Az elsı hazai tehetségtérképet a magyar irodalmi kiválósá-

gok születési helyeivel Pintér J. (1928) irodalomtörténész szerkesztette. Szirmayné Pulszky 

H. (1935) a szellemi nagyságok (írók, költık, tudósok, politikusok, feltalálók, festık, szobrá-

szok, zeneszerzık) születési helyét megyei bontásban elemezte, de térképet nem közölt. 

Hantos Gy. (1936) a Pallas Nagy Lexikon adatainak segítségével módszertani szempont-

ból is igen érdekes térképet alkotott. A „tájlelket” kutató geográfus a történelmi Magyarország 

nagy talentumainak szülıhely szerinti eloszlását a táj-meghatározottsággal és a tájhatásokkal 

igyekezett magyarázni, noha maga is elismerte: „Vannak, akiket egyáltalán nem determinált 

szülıtájuk…”. A táj földrajzi fekvését, a domborzatot, a folyóvölgyeket, az utakat, vasutakat, 

városokat mind a mőveltség terjedésének és a tehetség kibontakozásának feltételeként interp-

retálta. Térképét a nemzetiségi térképpel összevetve végül arra a következtetésre jutott, hogy 

a tehetségsőrőség és az etnikai viszonyok kapcsolata laza, a legtöbb kiválóság pedig nem ott 

fejlıdik, ahol a magyarság többségben van, hanem ott, ahol a magyarság hagyományos, idı-

ben minél mélyebb gyökerő, zavartalan kultúrmúlttal rendelkezik. A tájlélek az, ami a kultu-

rális értékek „szülıanyja és éltetı légköre”. 

Hantoshoz hasonlóan Somogyi J. (1942) is lexikonból dolgozott. Igen részletes térképén a 

nemzeti talentumaink már „ágazati” bontásban (tudományos, mővészi, politikai, katonai, gaz-

dasági tehetség) jelennek meg. Térképével megjelent értekezése abból a kétségkívül túlzó 

származástani hipotézisbıl indul ki, hogy a kultúra elsısorban „az emberanyag veleszületett 

tehetségétıl, öröklıdı rátermettségétıl függ”. Ennek cáfolatát saját maga adta a továbbiak-

ban: Önmagukban a veleszületett hajlamok elégtelenek, ha „egyéb körülmények, amilyenek 

bizonyos földrajzi, történelmi adottságok, politikai viszonyok, gazdasági, társadalmi helyzet, 

megfelelı népsőrőség, közlekedési lehetıségek stb. a magasabb szellemi életet lehetıvé nem 

teszik”. A „faji” adottságok befolyását – az ország lakosságának erısen kevert antropológiai 



 6 

jellege miatt – elvetette. Felhívta a figyelmet a tehetségsőrőség és az iskolahálózat fejlettség-

ének összefüggésére.  

Fodor F. (1948) A magyar lét földrajza c. munkájában – mely sajnos nyomtatásban nem 

látott napvilágot – a nemzeti lélek, a magyar géniusz kifejlıdését a tájkoncepcióból vezeti le. 

Tételei szerint a különbözı embercsoportokat a tájak differenciálják, de a tájakat természetes 

különbözıségeiken túl lakosságuk is differenciálja. Az ember, a nép és a nemzet sajátos jel-

lemvonásait elsısorban a különbözı vérségi elemek és a tájhatások alakítják, ugyanakkor a 

léleknek is megvannak a bensı, az anyagi környezettıl független adottságai. E bonyolult köl-

csönhatásrendszer eredményeként jönnek létre a „szellemi tájak”, melyek – miként a termé-

szeti tájak is – állandóan formálódnak, de fı arculatuk mégis változatlan marad. A szellemi 

tájakat a lélekre gyakorolt hatásuk alapján tovább differenciálhatjuk: 

1. A szülıtájban a táj tehetségtermı képességét („táj-termékenységét”) kutatjuk; 

2. Az ifjúkori táj vizsgálatakor az iskolai környezet, az iskolavárosok szerepe domborodik 

ki; 

3. Az alkotási színhelyben az illetı táj kultúratermelı szerepe tükrözıdik, egyben itt érzé-

kelhetı a legtisztábban a tehetségekre gyakorolt tájhatás. 

A tájak sajátos arculatukkal alakítják a nemzeti lelkületet, mőveltséget, így gazdasági ér-

tékükön túl, a „materiális sík fölötti” sajátos értékkel is rendelkeznek. Az ország nagyjait a 

lélek tette naggyá, melyet „Istentıl és a szülıföldjükbıl magukban hordoznak”. A tájhatások 

értékelésében kiemelt néhány, általa fontosnak tartott faktort (település, népsőrőség, iskolák, 

„faji vegyülések”, történelmi „nyugtalanság” melyek szerepének részletes kifejtésétıl ezúton 

el kell tekintenünk. 

Fodor természetesen jól ismerte a tehetség földrajzának elızményeit, s maga is elmélyült 

a témában. Nem csak egyszerően a geográfia kutatási területei közé sorolta, hanem egyben 

piedesztálra is az effajta kutatásokat. Így írt:  „Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy a táj mennyi 

és minı írókat adott a nemzetnek, ez már csak a geografus és pedig a kulturgeografus munka-

körébe tartozik; sıt, ha ezen túl megyünk és azt is felderítjük, hogy az egyes tájak minı veze-

tı szellemet adtak a magyarságnak a magyar élet minden területén, a legmagasabb geografiai 

kutatás terén mozoghatunk”. Meglehet, ha Fodor e munkája kiadása kerülhetett volna, a te-

hetség földrajzi szempontú vizsgálata ma nem tőnne annyira szokatlannak sem a szakmai kö-

zönség, sem a laikusok számára.  

A huszadik század közepétıl a szocializmus szigorúan materialista alapokon nyugvó, tár-

sadalmi egyenlısítést hirdetı eszméinek légkörében a tehetség ügye meglehetısen kényes 

témává vált, a geográfiai szakirodalomból pedig hosszú idıre el is tőnt. Az 1970-es évek má-
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sodik felétıl váltak nyomatékosabbá azok az emberi erıforrásokkal kapcsolatos területi kuta-

tások (iskolázottság, továbbtanulási esélyek, szellemi potenciál, K+F tevékenység, innováci-

ók), melyekben a tehetség problematikája latensen újra a felszínre került (Kıszegfalvi Gy. 

1975, Wolfárt M. 1980, Kozma T. 1983, Becsei J. 1983, B. Horváth E.-Boros F. 1984, 

Enyedi Gy. 1986, Ruttkay É. 1988, Nemes Nagy J. 1988, Forray R. K. 1993, Rechnitzer J. 

1993). Egy szociológiai közleményben felbukkantak ismét nemzeti talentumaink is (Szivek É. 

J.-Czeizel E. 1986), de a tehetség és a tér viszonya csak az évezred utolsó évtizedében, a ma-

gyar társadalomföldrajzban is szükségletként megjelenı és szárnyakat bontó „kulturális fordu-

lat” áramlatában lett ismét önálló kutatási téma. Tóth J. (1990, 1994) a magyar tudományos 

élet szereplıinek születési, lakó- és munkahely-adatait vizsgálva számottevı regionális kü-

lönbségeket és nagyfokú területi koncentrációt tapasztalt. Felhívta a figyelmet az egyes tájak 

tehetség-kibocsátó, illetve elszívó szerepére. Egyúttal megfogalmazta a tehetség térbeliségét 

feltáró elméleti és alkalmazott kutatások igényét is (Tóth J. 1998, 2000, 2004). Kezdeménye-

zésére a tehetség térbeli ismérveit, kapcsolatait, hatásait kutató reménybeli tudományszak a 

talentumföldrajz elnevezést kapta.  

A jelenkori földrajzi szakirodalomban alig-alig akad tehetségföldrajzi munka, de a területi 

versenyképességgel és a regionális fejlıdéssel kapcsolatban számos olyan publikáció lát nap-

világot, melyek tehetségföldrajzi kérdéseket is feszegetnek. Gyakran tárgyalt problematika a 

humán- és a társadalmi tıke aktuális állapota (Kozma F.-Falusné Szikra K. 2002, Csath M. 

2002). Kurrens téma az agyelszívás is, melynek kiváltó okai, társadalmi és közgazdasági ösz-

szefüggései sok oldalról ismeretesek (Wolfendale, A. 2001, Portes, A.-Böröcz J. 2001). Az 

amerikai Florida, R. (2002) A tehetség gazdaságföldrajza c. sokat vitatott tanulmányában a 

földrajzi helyek és a társadalmi tolerancia szerepét domborította ki a magasan képzett, kreatív 

munkaerı áramlásában, s ezzel együtt a gazdaság terének átrendezıdésében. Ó hUallacháin, 

B. (2005) gyakorlatilag Florida téziseit igazolta azzal, hogy az invenciózus, jól képzett szak-

emberek térbeli elmozdulását a bejegyzett találmányok eloszlásának területi változásával ér-

zékeltette. 

 

A tehetség összetevıi 

 

A 20. század elsı felének szakirodalmába tekintve, a tehetség fogalmának megannyi meg-

határozását, létrejöttének számos, sokszor egymásnak ellentmondó okát találjuk. Különös, 

hogy az eredetének biológiai determináltságát hirdetı (hereditáriánus) és a környezet megha-

tározó szerepét hirdetı (environmentalista) felfogások egyaránt a tudomány fejlıdésének kö-
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szönhették létrejöttüket. Sajnos mindkét elgondolás egy sereg káros ideológiai és politikai 

következménnyel is járt. Az elıbbiek szerint a kiemelkedı képességek kifejlıdésében kizáró-

lag a veleszületett adottságok játszanak szerepet, ami voltaképpen legitimálhatja a 

„magasabbrendő” rasszok, vagy a vezetı társadalmi osztály többiek feletti uralmát. Az utób-

biak a Watson, J. (1878-1958) által életre hívott, a képességeket a tapasztalatból levezetı 

behaviorizmuson alapulnak, mely szerint az ember korlátlanul alakítható. Ez a környezet min-

denhatóságát hirdetı irányzat hamar utat talált a kommunista ideológiák felé, így nem vélet-

len, hogy a szocialista országok tehetségrıl alkotott hivatalos tudományos állásfoglalása hosz-

szú ideig negligálta a tehetség genetikai meghatározottságát.  

Az elsı módszeres vizsgálatok a tehetséget az intelligencia oldaláról igyekeztek megköze-

líteni. Az intelligencia mentális folyamatok széles skáláját öleli át, az izomérzékeléstıl a han-

gok, érzések és vizuális alakzatok megkülönböztetéséig bármifajta információ megkülönböz-

tetését, vagy alkalmazását magában foglalhatja. Az intelligencia-kutatást a tudományos fejlı-

dés pozitivista fázisába még Galton, F. (1822-1911), az öröklıdés számos törvényének felis-

merıje és Binet, A. (1857-1911) az elsı intelligencia-tesztek megalkotója vezette el. Binet 

zseniális ötletének segítségével – valamennyi IQ-teszt az ı tesztjeinek továbbfejlesztett válto-

zata – az intelligencia bizonyos értelemben mérhetıvé vált. A kulturális faktorok intelligen-

cia-fejlıdésben játszott szerepének felismerése azonban felvetette azt a kérdést, hogy lehet-e 

ú.n. kultúrafüggetlen teszteket készíteni különbözı társadalmi csoportok összehasonlítása 

céljából. Idıvel kiderült, hogy az ilyesfajta kutatások csaknem eredménytelenek, az IQ-

tesztek ugyanis mindig az ember kulturális tudását tükrözik. A kulturális különbségek – gyak-

ran térben is elkülönülı – társadalmi csoportokhoz kötıdnek. 

A forradalmi változást a tehetség-kutatásban Guilford, J. P. (1956) multifaktoriális elmé-

lete hozta, mely szerint kétféle, konvergens és divergens gondolkodási mód létezik. Az utóbbi 

– elkülönítve a klasszikus értelemben vett intelligenciától – a kreativitás képességével azono-

sítható. A kreativitás alkotás, újítás, mind egyéni, mind kollektív értelmében. Az intelligencia-

mérések iránti nagy általános lelkesedés, a mentális folyamatok pszichofizikai alapú megkö-

zelítései, valamint a behaviorizmus és a genetikai determinizmus küzdelme a kreativitás fo-

galmát sokáig kirekesztette a tehetségkutatás szótárából. Pedig a közfelfogásban is van kü-

lönbség aközött, amit intelligenciának, és aközött, amit kreativitásnak hívunk. Csakhogy a 

kreativitást sokáig legfıképp a mővészek sajátos hajlamának tekintettük, mivel általuk teste-

sült meg az emberi ügyesség és leleményesség. Ma a kreativitás már nem csak a különbözı 

alkotásokban és alakításokban érhetı tetten, egyre nagyobb szükség van rá a mindennapi élet 

számos területén. Az igazán kreatív emberek jellemzıen ú.n. autotelikus személyiségek, akik 
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tevékenységüket önmagáért élvezik, kiemelkedı eredményeik pedig gyakorta annak köszön-

hetık, hogy látszólag triviális kérdések feszegetésére is marad elegendı, befektethetı pszi-

chés energiájuk (Csíkszentmihályi M. 1998). Torrance, E. P. (1988) magas korrelációt iga-

zolt a gyermekkori kreativitás-értékek és a késıbbi kreatív-élet (pl. vállalkozások, újságok, 

különbözı szervezetek alapítása) között. A kreatológia (alkotástan) – mely önálló szaktudo-

mányként való elismerését nagyobbrészt Magyari Beck I. munkáinak köszönheti – az utóbbi 

évtizedekben feltőnt komplex tudásterület, mely az emberi alkotások létrejöttét több tudo-

mányág (alkotáspszichológia, alkotásszociológia, alkotástipológia, alkotásmódszertan, alko-

tástörténet) szemszögébıl vizsgálja.  

A tudomány mai, széles körben elfogadott állásfoglalása szerint a tehetség olyan komplex, 

individuális képességrendszer, mely átlag feletti teljesítményt tud létrehozni. A teljesítmény-

ben leginkább domináló képességterületek szerint különbözı tehetségtípusok különíthetık el 

(1. táblázat). A képességterületek természetszerőleg átfedik/átfedhetik egymást. A kivételes 

szellemi tehetségeket a lángész (géniusz, zseni) kifejezéssel illetjük. 

 
Képességterület Tehetségtípus 

Tudományos 
Mőszaki 
Irodalmi 
Matematikai 

Intellektuális 

Nyelvi 
Sport  
Mozgásmővészeti 

Pszichomotorikus 

Kézügyességet igénylı területek 
Zenei 
Képzımővészeti 
Iparmővészeti 
Elıadómővészi 
Filmmővészeti 

Mővészi 

Egyéb mővészeti 
Vezetıi 
Politikai, diplomáciai 
Jogi 
Spirituális 
Pedagógiai  

Szociális 

Üzleti 

 
1. táblázat: A tehetségtípusok képességterületek szerint (A szerzı szerk.) 

 
A tehetség létrejöttét számos, egymást erısítı elıfeltétel és adekvát környezeti hatás idézi 

elı. A legsőrőbben hivatkozott pszichológiai tehetségmodell szerint (Renzulli, J. S. 1984) – 

mely igen sok hasonlóságot mutat Révész G. 1918-ban publikált felfogásával – a tehetség 

alapja az átlagon felüli képesség, a kellı kreativitás és feladat-elkötelezettség. Mivel a tehet-

ség csak speciális társadalmi szerepek és tevékenységek között manifesztálódhat, szükségessé 

vált a modell szociológiai aspektusú bıvítése, mely így már az egyént körülvevı szőkebb kör-

nyezetet (család, iskola, társak) is magába foglalta (Mönks, F. J.- Boxtel, H. W. 1996). E mo-
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dell önmagában is sokféle, bennünket érdeklı problémára adhat választ, hiszen a család, az 

iskola és a kortárs csoportok egyaránt magukban hordozzák a különbözı közösségek történe-

tileg szerzett jellemvonásait és földrajzi környezetük meghatározó jegyeit. De talán éppen 

emiatt szorul a modell némi kiegészítésre. 

Czeizel E. (2003) feltehetıen ráérzett a modell hiányosságaira akkor, amikor negyedik 

faktorként a szociális mezıbe emelte a „társadalmi környezetet”. Csakhogy felfogásunkban a 

család, az iskola és más közösségek egyaránt a társadalmi környezet részét képezik, tehát nem 

mellé-, hanem alárendeltségi viszonyban állnak vele.  Ezen kívül a társadalmi létezésnek a 

kiemelt szociális mezın kívül még számos, egymással is szoros kapcsolatban álló felülete van 

(természeti környezet, demográfiai struktúra, gazdaság, települések, infrastruktúra, életminı-

ség, értékrend, eszmék). Ezek nélkül aligha érthetnénk meg olyan, a tehetséggel kapcsolatos 

„szemmel látható” problémákat, mint például a szellemi potenciál (vagy bármiféle kollektív 

képesség) területi koncentrációja, az „agyak áramlása”, innovatív helyek, kulturális centru-

mok kialakulása, vagy akár a tanulói teljesítmények drasztikus területi eltérései.  

Nemes egyszerőséggel „földraj-

zosított” koncepciónkban – hően a 

korábbi tehetségföldrajzi munkák 

hagyományaihoz – maga a földrajzi 

látásmód az, ami kiegészíti, sıt 

dinamizálja a modellt. Az öröklött és 

szerzett hajlamokra épülı, különbözı 

közösségek hatása alatt érlelıdı te-

hetség manifesztálódását csakis a 

„totális”, földrajzi (természe-

ti+társadalmi) térben, az idıskálán is 

„mozogva” érthetjük meg tökéletesen (1. ábra). Az emberi tehetség, mint társadalmi jelenség 

rendelkezik azokkal az egyenlıtlenségi dimenziókkal (Nemes Nagy J. 1990), melyek csak a 

földrajzi térben léteznek (elhelyezkedés, egyenlıtlen mennyiségi és minıségi eloszlás, területi 

funkciók, térszerkezet, térkapcsolatok, területi viszonyok, térbeli mozgás). 

Az információs forradalom az emberi érzékelés „sávszélességének" növekedésével is jár, 

ami újfajta összefüggések felfedezését, a korábbiaktól eltérı emberi képességek, teljesítmé-

nyek kialakulását eredményezi (Keviczky L. 2001). Az új tehetségterületek születése a kör-

nyezet, a kultúra és a technológia közötti viszony módosulását jelzi, és voltaképpen nincs li-

mitje annak, hogy az emberi pszichikum hányféle képességterületen, hányféle teljesítményben 

1. ábra. A tehetség hipotetikus modellje a tehetségföldrajz-
ban (Renzulli, J. S. 1984. és Mönks, F. J.- Boxtel, H. W. 

1996. modelljének felhasználásával a szerzı szerk.) 
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tud megfelelni. Mindemellett növekszik azon egyének száma, akik több lehetıséggel, poten-

ciával rendelkeznek, mint a korábbi korok népessége (Farkas J. 2003). Ugyanakkor paradox 

helyzetet teremt, hogy a kommunikáció gyors fejlıdése a legfejlettebb térségek domináns 

kulturális mintáinak rohamos terjedését támogatja, ami a világ sok részét deprovincializálja. 

Ma az egész világot elárasztják a nyugati mővészeti irányzatok és normák, a kulturális és szó-

rakoztató iparágak, a szabványosított információs és fogyasztási minták, az egyre jobban uni-

formizálódó kultúrát pedig a tömegtájékoztatás által közvetített gátlástalan individualizmus 

uralja. Napjaink populáris „tehetségeit” a globális tömegkultúra kreatív teljesítményükhöz 

képest aránytalanul bálványozza (Gábor L. szerk. 1996). A globalizáció növekedésével csök-

kenı kulturális diverzitás bizonyos képességek, tehetségterületek erózióját is elıidézi. Sajnos 

az „információsnak” nevezett korban a szellemi látókör veszedelmes gyorsasággal szőkül 

(Magyari Beck I. 2004). Az egyéni tehetség mellett szokás bizonyos kollektív, vagy társa-

dalmi tehetségrıl is beszélni. Egy-egy népben, népcsoportban kifejlıdhetnek a gyarapodást, 

vagy a „túlélést” biztosító együttes képességek (pl. képesség az alkalmazkodásra, a változások 

elızetes érzékelésére, együttes cselekvésre). A kreatív társadalmi gondolkodás természete és 

foka ma olyan kritikus ismérvek, melyek meghatározzák azt, hogy egy adott kultúra tovább-

élhet-e, vagy lassanként a visszaállíthatatlan múlt csonka emlékévé válik (Tannenbaum, A. J. 

2000). Másfelıl, a rendszer megújulását szolgáló innovációs, illetve revolúciós képesség mel-

lett igen nagy jelentıséget nyer a helyi közösségek hagyományırzı képessége, mely a kultu-

rális tradíciók megbecsülését, a lokális tudás anyagának zavartalan átörökítését, az identitás 

újratermelését és egyben a közösség alkotókedvének újratöltését is biztosítja (Hoppál M. 

2002). 

 

Elméleti nehézségek 

 

Hasonlóan egy sor társadalmi jelenséghez talán a legnehezebb feladat a tehetség metodikai 

szempontú behatárolása, a tehetségföldrajz tárgyegységének megtalálása. Ezzel kapcsolatban 

ugyanis rögtön komoly akadályba ütközünk: egyetlenegy tehetségmodell sem képes a tehet-

ség kvantifikálására, hiszen míg bizonyos összetevıi (pl. az értelmi képességek, fizikai ké-

pességek) viszonylag jól mérhetık, mások (pl. a kreativitás, motivációs szint) számokkal kife-

jezhetetlenek. Csakúgy körülményes tehetségek teljesítményének (pl. mővészeti, tudomá-

nyos) mérése is (Magyari Beck I. 1977, Papp Z. 2004). Az sem meglepı, hogy igen eltérı 

vélemények (5-25%) alakultak ki a tehetségesnek tartott személyek egy-egy populáción belüli 

arányát illetıen is. A becslést nehezíti, hogy a tehetség biológiai összetevıiben a normál, míg 
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társadalmi-kulturális komponenseiben inkább a lognormális eloszlás törvényszerőségei érvé-

nyesülnek (Veres P. 2003). 

A különbözı tehetségkoncepciók a tehetséget leggyakrabban a kimagasló teljesítmények 

gyakorlati nyilvánvalóságával legitimálják. Sok érvelés fut e vonal mentén: ha valaki magas 

teljesítményt ér el, az tehetséges; és vica versa: ha valaki tehetséges, kivételes teljesítményt 

fog elérni. Létét kimutatni tehát legalább olyan nehéz, mint nemlétét, igaz rá a petitio 

principii, vagyis olyasmivel igyekszünk igazolni, ami maga is bizonyításra szorul. A tehetség 

– annak ellenére, hogy biológiai diszpozíciók nélkül nem jöhetne létre – társadalmi értékesz-

mék mentén realizálódik, tehát kulturális jelenségként írható le. De kulturális sokféleség kö-

vetkeztében a Föld különbözı pontjain ugyanazon képességnek, tudásnak, produkciónak elté-

rı értéke van, vagyis a tehetség magában hordozhatja a viszonylagosság kritériumát is.  

Továbbra is megválaszolatlan kérdés a genetikai adottságok és a környezeti hatások egy-

máshoz viszonyított aránya. Hebb, D. O. (1972) találó megfogalmazása szerint, ha azt kérdez-

zük, mennyivel járul hozzá az öröklıdés és mennyivel a környezet az emberi képességek ki-

bontakozásához ugyanolyan, mintha azt kérdeznénk: mennyivel járul hozzá egy téglalap terü-

letéhez a szélessége és a hosszúsága. Önmagában egyik sem járul hozzá semmivel. A tehet-

ségkutatás nem tudja elkülöníteni, hogy az átlag feletti képességőek közül ki az, aki kedvezı 

genetikai feltételekkel rendelkezik és ki az, aki „csak” jól képzett. De nem tudja elválasztani 

az átlagos képességőt sem attól az egyébként kiváló adottságútól, aki egyszerően nem hasz-

nálja ki elınyeit. A kimagasló teljesítményre vezetı képességeket a kedvezı adottságúak ter-

mészetesen könnyebben elérhetik, de ugyanezeket a gyengébb adottságúak más tehetségfakto-

rok (pl. erısebb motiváció, kedvezıbb környezeti hatások) segítségével szintén képesek pro-

dukálni. 

Ezek mellett figyelembe kell vennünk, hogy az ember olyan lény, akinek személyes sorsa 

az elıdei által ráhagyományozott és az egyedi létezésének objektív lehetıségein múlik. Az 

ember kényszersorsát genetikai öröksége, ösztön-, érzelmi- és indulati természete, szociális és 

mentális környezete befolyásolja. De az Én életében meghozott elsı választással megszületik 

a személyes sors, melyet már maga az Én, különösen annak hitfunkciója és a szellem legfelsı 

instanciája alakít. A sorsot feltételezı és formáló faktorok folyton mozogva, dialektikus köl-

csönhatásban vannak egymással. Az Én minduntalan úton van kényszersorsának és választott 

sorsának feltételei között. Mivel azonban az Én a döntı mindenben, a sors nem más, mint 

választás (Szondi L. 1996, Zsolnai J. 2005). Ebbıl egyenesen következik, hogy a tehetségben 

a sorsválasztás helyessége is benne van! Valamely sorsfaktor „megdermedése”, az ember 

tökéletesedési folyamatának megszakadása, a választás elmulasztása szükségszerően alultel-
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jesítéshez vezet. Talán érdemes eljátszani azzal a gondolattal, hogy az emberi sorsok térbeli 

aspektusait vizsgálva eljuthatunk-e a sors földrajzának (anankogeográfia) hipotéziséig. 

A tehetség kérdéskörének további vizsgálatakor ontológiai tekintetben érdemes különbsé-

get tennünk kétfajta létezı, az „alkotó” és az „alkotás” között. Ha a személyre, az alkotó 

egyénre koncentrálunk, akkor az emberi képességek tehetségtani (talentológiai) oldalát, ha 

pedig magára a tevékenységre, az alkotásra, akkor az alkotástani (kreatológiai) oldalát hang-

súlyozzuk (Zsolnai J. 2005). A szétválasztás a tehetségföldrajzi vizsgálatok kiindulópontját 

tekintve is méltánylandó, sıt irányadó. E tétel elfogadásával a földrajz és a tehetségtan 

interdiszciplínájaként, vagy mondjuk úgy, a tehetségföldrajz talentológiai aspektusaként a 

talentumföldrajz (talentogeográfia) definiálható, mely tárgya szerint a talentumok megjelené-

sének törvényszerőségeit vizsgálhatja többfé-

le aspektusból (pl. képességterületek; nemze-

tiségi és vallási hovatartozás; településtípu-

sok, régiók szerint) a tér- és idıbeli eloszlás, 

folyamatok, hatások és kötöttségek figye-

lembevételével. Meg kell jegyeznünk azon-

ban, hogy a talentum kifejezés hagyományo-

san, elsısorban az egyén intellektuális képes-

ségeire utal. Mivel a másik három képesség-

terület képviselıire külön-külön és együtt 

sincs igazán találó szó, az egyes képességterületek pedig természetszerően átfedik, átfedhetik 

egymást, célszerő minden manifesztálódott tehetség képviselıjét talentumnak nevezni3.  

A tehetségföldrajz kreatológiai perspektívájaként az alkotásföldrajz (kreatogeogáfia) jele-

nik meg, mely az alkotástan és a geográfia határtudományaként értelmezhetı. Ez az alkotási 

folyamat és az alkotási termékek földrajzi feltételeit, vetületeit, összefüggéseit kutatja (pl. 

tudományos, mőszaki, mővészeti alkotások eloszlása és terjedése, tudományos, központok, 

szellemi mőhelyek, innovatív területek). Az elızı megoldás analógiájára praktikus az alkotás-

földrajz vizsgálati körét a szoros értelemben vett intellektuális teljesítményeken „kívül esı” 

alkotásokkal, teljesítményekkel (pl. zenei interpretáció, sportteljesítmény) tágítanunk. A ta-

lentumföldrajz tehát a személy, az alkotásföldrajz pedig a produkció, illetve produktum olda-

láról közelít a tehetség térbeliségéhez. Szubsztrátumuk ugyanaz, csupán megközelítésük súly-

pontja más (2. ábra).  

                                                 
3 Az angolszász irodalom ilyen, szélesebb értelmében használja a „talent” kifejezést (pl. music talent, sport 
talent). 

2. ábra. A tehetségföldrajz szőkebb kapcso-
latrendszerének értelmezése (a szerzı szerk.) 
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A tehetségföldrajz szubjektumcentrikus, kiindulópontja az ember, így szemlélete társa-

dalmi-földrajzi. A földrajzi környezetet, mint funkcionáló egészet és a benne lévı tényezıket 

együtt, egymásra hatásukban igyekszik magyarázni. Az általános ágazati és regionális meg-

közelítési mód mind a talentum-, mind az alkotásföldrajzban kifejthetı. Az általános tehet-

ségföldrajz a talentumok, az alkotások és a hatótényezık térbeli struktúráit, funkcióit, folya-

matait komplex módon vizsgálja. Általános törvényszerőségeket fogalmaz meg. Elméleti ala-

pot nyújt az ágazati és a regionális tehetségföldrajz számára. Az ágazati, vagy speciális tehet-

ségföldrajz a talentumok és az alkotások képességterületek (pl. tudományos talentumok, mő-

vészek), illetve alkotástípusok (pl. mő-

szaki találmányok, építészeti alkotások) 

szerinti földrajzi elhelyezkedését, fel-

tételeit, jellegzetességeit kutatja. A re-

gionális tehetségföldrajz vizsgálódási 

köre egy település, táj, régió, ország, 

országcsoport, formális, vagy funkcio-

nális kultúrrégió.  

A tehetségföldrajz alkalmazott, 

szerkezetfeltáró kutatásként használha-

tó a földrajzi terek tehetségpotenciáljá-

nak (pl. innovációs potenciál, mővészeti potenciál) felmérésére, funkcionális megközelítésben 

alkalmas a különbözı szempontú (pl. kutatás-fejlesztési, oktatási, gazdasági) fejlesztések elı-

készítésére. A tehetséghez kapcsolódó társadalmi és gazdasági térfolyamatok elemzése látha-

tóvá tehet, illetve prognosztizálhat bizonyos változásokat (pl. kulturális változások, agyelszí-

vás, csúcstechnológia terjedése, jövedelmi viszonyok alakulása).  

A tehetségföldrajzot erıteljes komplexitás és multidiszciplináris arculat jellemzi.  A társa-

dalmi földrajz szinte valahány területével érintkezik. Segédtudományai a természet- a társada-

lom- és a komplex tudományok körébıl egyaránt kikerülhetnek (3. ábra). A problémakörének 

feltárása nem egyszerően tudományos feladat, rendkívül fontos társadalmi és politikai leága-

zásai is vannak. A tehetségföldrajzot olyan új, születı tudományszakágként kell értelmez-

nünk, mely a legnagyobb emberi kincs, a tehetség, valamint a társadalom, a kultúra és a föld-

rajzi környezet együttélését, kapcsolatrendszerét, kölcsönhatásait vizsgálja. Célja a térbeli 

törvényszerőségek feltárásával elısegíteni azt, hogy az emberi képességek minél nagyobb 

arányban formálódhassanak tehetséggé, a tehetség pedig minél nagyobb mértékben válhasson 

a társadalom számára hasznos teljesítménnyé, tudássá. A tehetségföldrajz új dimenziókkal, 

Tehetség-
földrajz

Kultúrtörténet,
Származástan,

Biográfia

Genetika,
Táplálkozástan,
Szaporodástan

Etno-,
Tudás-,
Szociál-,

Kulturális,
Viselkedéstan, 

Sorstan

Család-,
Tudás-,

Tudomány-,
Nevelés-,
Település-

Didaktika-,
Különleges
helyzetőek
oktatása,

Tanuláselmélet
Oktatástört.

Fejlesztés-,
Erıforrás
kutatás

Kultúrpolitika,
Szociálpolitika

Környezetpolitika

Fizikai,
Kulturális,

Pszichológiai
Filozófiai,
Néprajz

Biológia és or-
vostudomány

Demográfia

Politológia Szociológia

Filozófia

Kreatológia, 
talentológia

Történelem
Pszichológia

Pedagógia
Antropológia

Mővelıdés-
tudomány

Közgazdaságtan  
 

3. ábra: A tehetségföldrajz segédtudományai (a szerzı 
szerk.) 
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térbeli látásmóddal gazdagíthatja a tehetségkutatást, s egyúttal rangot szerezhet magának a 

kultúratudományok sorában is. 

Végezetül (helyszőke miatt csak táblázatos formában) a feldolgozott szakirodalom alap-

ján, azokat a fıbb struktúrákat, tényezıcsoportokat, folyamatokat kívánom bemutatni, melyek 

markánsan hatnak az egyéni és kollektív tehetség kialakulására. A táblázat a különbözı té-

nyezık és folyamatok szoros összefonódása okán, szándékosan maradt kissé „fésületlen” és 

korántsem teljes.  

 

2. táblázat: A tehetség kialakulását befolyásoló fıbb struktúrák és folyamatok (a szerzı 
szerk.) 

 
Struktúra Fı tényezık Folyamatok 
Természet  Öröklött biológiai adottságok 

Biológiai variabilitás 
Természeti környezet 

Az egyének biológiai fejlıdése 
Kreatív alkalmazkodás a környezethez 

Társadalom  Népességszám 
Népsőrőség 
Családi állapot 
Korszerkezet, kohorsz-effektus 
Nemi összetétel, egyenlıtlenségek 
Etnikai és vallási összetétel 
Foglalkoztatottság 
Nık foglalkoztatottsága 
Iskolázottság 
Humántıke állapota 
Differenciális termékenység 
Egészségügyi állapot (fizikai, mentá-

lis) 
Társadalmi tıke állapota  
Társadalmi kreativitás 
Népesedés- és szociálpolitika 

Népességszám-változás 
Társadalmi érintkezés gyakorisága 
Házasságkötések és válások számának változása, 
Házasságkötés idejének kitolódása 
Demográfiai hullámzás 
Egészséges és sérült generációk 
Elöregedés 
Nemenként eltérı biológiai fejlıdés 
Nemenként eltérı szocializáció 
Egyéni és kollektív jogok érvényesülése 
Hagyományok elvesztése és ırzése 
Asszimiláció és disszimiláció 
Kirekesztés, szegregáció 
Gazdasági aktivitás 
Foglalkozási átrétegzıdés  
Iskolázottsági szint növekedése 
„Lifelong learning”, át- és továbbképzések 
Egzisztenciális helyzet változása 
Egészségügyi rendszer átalakulása 
Életmód, életvitel 
Történelmi és kulturális folyamatok 
Népesedési és jóléti folyamatok befolyásolása 

Egyéni és 
családi státus  

Életforma (életkörülmények, életvi-
tel) 

Életforma területi különbségei 
Társadalmi pozíció 

Szocializáció 
Munkamegosztás 
Érdekérvényesítés 
Státusmobilitás,  
Kulturális reprodukció, vagy mobilitás 
Marginalizáció 

Regionális 
fejlettség 

Területi egyenlıtlenségek 
Centrum-periféria viszony 
Regionális integráció 
Regionális gazdaság 
Regionális kultúra 
Regionális politika 
 

Migráció („agyelszívás”, „agykörforgás”, egyéb 
tehetségek vándorlása) 

Innováció szállítása 
Tehetségtér átrendezıdése 
High-tech ágazatok megjelenése 
Tıkebefektetések növekedése 
Területi konvergencia, vagy divergencia 
Területi marginalizáció, szegregáció 
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Település Települési környezet, településkép 
Települési státus, települési funkciók 
Kommunikáció-földrajzi helyzet, 

térkapcsolatok 
Helyi társadalom, (közösségek, tár-

sak, tradíciók, közélet, hatalmi vi-
szonyok, „genius loci”, lokális in-
tegráció, kulturális diverzitás, to-
lerancia) 

Helyi gazdaság (munkahelyek, helyi 
tudás, innovációs aktivitás, tech-
nológiai képesség, vállalkozói 
kultúra) 

Helyi infrastruktúra (pl. Iskolaválasz-
tási, képzési kínálat, K+F helyek, 
kulturális intézmények, rekreációs 
lehetıség, hitélet, szórakozási le-
hetıség, kibertér elérése) 

Települési környezet és a településkép változása  
Urbanizáció 
Komplex hatás az ember testi, lelki állapotára 
Komplex társadalmi folyamatok 
Közlekedés, távközlés, hírközlés térfolyamatai 
Társadalmi érintkezés folyamatai  
Helyi gazdasági folyamatok 
Helyi fizikai és szellemi infrastruktúra fejlıdése  
Komplex hatás az életminıségre és a gazdasági fo-

lyamatokra 

Gazdaság Posztindusztriális fejlıdés 
Tudásalapú gazdaság 
Információs és kommunikációs tech-

nológiák  
Dinamikus ágazatok 
Kutatás-fejlesztés 
Gazdaságpolitika 

TNC-k globális dominanciája 
Tudásalapú fejlıdés 
Tudástranszfer 
Tudásteremtés 
Explicit tudás „inflációja”, 
Implicit tudás felértékelıdése 
Tehetség felértékelıdése 
Egymástól való tanulás 
„Kreatív osztály” formálódása 
Kutatások és a reálszféra összefonódása 
Mőködıtıke beruházások és a kulturális minták 

terjedésének összefonódása 
Kulturális 
dimenziók 

Információs társadalom  
Globális „vállalati” kultúra 
Globális etika 
Noo-diverzitás 
Tömegkultúra 
Kultúrrégiók 
Kibertér – hozzáférés egyenlıtlensé-

gei 
Új közösségi térstruktúrák 
Virtuális kultúra 

Környezet átalakítása 
Tudomány fejlıdése 
Telekommunikáció expanziója 
Kultúraterjedés felgyorsulása 
„Mechanizálódás” 
Kultúra és a technológia közti viszony változása 
Tehetségterületek változása 
Média uralmának erısödése 
Hálózatok bıvülése 
Történelmi folyamatok 
Dichotómikus tendenciák: 

Modernizáció és hagyományırzés; 
Globalitás és lokalitás harca; 
Uniformizálódás – individualizálódás; 
Homogenizáció – diverzifikáció; 
Tudásalapú társadalom – ochlokrácia;  
Neoliberalizmus – fundamentalizmus. 

Információ-szerzés felgyorsulása 
Interaktív kapcsolatok  
Virtuális szocializáció 
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Oktatás, kép-
zés  
 

Oktatási hálózat 
Oktatási hatékonysága 
Pedagógiai paradigmák 
Iskolázási, továbbtanulási társadalmi 

és területi esélyegyenlıtlenség 
Oktatáspolitika 
Oktatás és a gazdaság kapcsolata 

Alapvetı mőködési folyamatok 
Pedagógusképzés 
Tanulói kompetenciák fejlesztése 
Pályaszocializáció 
Tömegesedés-tömegképzés 
Uniformitásra törekvés ↔ egyéni különbségekre 

való odafigyelés 
Tehetségkeresés és -gondozás 
Területi koncentrációs folyamatok 
„Lifelong learning”, át- és továbbképzések 
Egyetemi kutatóintézetek összefogása 
Kutatási programok 
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