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Erdős-Tagányi Barbara

Értelem és/vagy érzelem

2015 novemberében egy e-mail landolt a postafiókomban egy 
olyan pályázati lehetőséggel, amire már régóta vágytam. Korábban 
a Facebookon értesültem arról, hogy az egyesület, aminek tagja 
vagyok, részt vesz egy kivételes kognitív tehetségek kiválasztásá-
ra szolgáló teszt kidolgozásában. A Mensa HungarIQáról van szó, 
ami egy nemzetközi egyesület, a Mensa magyarországi szervezete. 
Világszerte kb. 140 000 tagja van, és azzal a céllal jött létre, hogy 
összefogja a magas intelligenciájú embereket korra, nemre, szár-
mazásukra és társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül. 
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AA levélben a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) facilitátoro-
kat keresett 314, 10 és 29 év közötti, hozzávetőleg 20 000 pályázóból kiválasztott fiatal, 
kognitív tehetséghez, akiket beválogattak a többszörös online teszteket és személyes 

interjúkat is tartalmazó folyamatok során. Mindez a Nemzeti Tehetség Program és a Templeton 
World Charity Foundation finanszírozásában valósulhatott meg Magyar Templeton Program né-
ven, életrehívója Prof. Dr.  Csermely Péter volt. 

Hogy működik a tehetség? 
Nagyon szerettem volna bekerülni a 31 csoportfacilitátor közé. Mágnesként vonzott a lehető-
ség, hogy támogathatom ezeket a fiatalokat, beszélgethetek velük, és persze a coach is meg-
szólalt bennem, vagyis hogy egy új aspektusból láthatok rá, miképp működnek a kognitív tehet-
séggel bíró kiválasztottak. 2016 márciusában a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 
314 fiatal magyar tehetség kapta meg a Junior Templeton Fellow címet, és engem 30 társammal 
együtt facilitátorként köszöntöttek. Felemelő volt! Majd hosszas előkészítés után útjára indult a 
Magyar Templeton Program, a világon egyedülálló tehetségazonosító és támogató kísérleti pro-
jekt, aminek küldetése a kivételes kognitív tehetségek támogatásán keresztül az emberi boldo-
guláshoz való hozzájárulás volt. Az elkövetkező egy évre tizenegy 19 és 29 év közötti fiatal felnőtt 
facilitátora lettem. A feladatom az volt, hogy a különböző területeken már teljesítő fellow-knak 
segítsek a program kínálatából a legtöbb, számukra hasznos lehetőséget megtalálni. A csoport 
tagjainak érdeklődése szerteágazó volt, biológus, fizikus, nyelvi tehetség, pszichológus, de infor-
matikával, éghajlatkutatással, online marketinggel, formatervezéssel foglalkozó egyaránt volt kö-
zöttük. Életútjuk tekintetében is nagy eltérések voltak, az egyetemistától a doktori disszertációját 
író, startupper, vállalkozó és beosztott munkavállalóig mindenféle munkahelyi helyzetből érkez-
tek. Nehéz volt mindenki számára megfelelő időpontot találni, már a fentiekből adódóan is, és 
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az sem könnyített a helyzeten, hogy nemcsak az ország különböző pontjain éltek, de néhányuk 
külföldön is tanult, dolgozott, és tegyük hozzá, igen elfoglaltak voltak. Az első találkozón ennek 
ellenére mindenki ott volt valamilyen formában: aki nem testben, az Skype-on keresztül. Semmi 
zárkózottság, mindenki tudta, hogy aki most itt van, azzal egy közös pont már minimum van, 
nincs miért szerénykedni. Hatalmas és széles spektrumon mozgó tudás, akarás és erő volt a tér-
ben, amit, azt gondolom, mind érzékeltünk. Fürdőzni lehetett az okos energiákban, ami a térben 
áramlott. Úgy tűnt, maximálisan megélik, hogy egyformán kiválasztottak (és ez vonatkozik a ve-
lük született képességekre éppúgy, mint a tesztek sikeres abszolválására), értik egymást, ismerik 
a játékszabályokat, egy nyelvet beszélnek, kíváncsiak egymásra és arra, hogy itt mit kaphatnak. 
A tudatosság ott zizgett a levegőben, és ami mindenki szájából megfogalmazódott, mint sikerté-
nyező, ami eddig repítette őket, az a kitartás volt. 

Jegenye, amit azért támogatni kell 
Most, két év távlatából egy olyan jegenyefa képe kúszik a szemem elé, ami pontosan tudja, hogy 
ő egy jegenye, és nem zavarja meg a fejlődését túl sok oldalág növesztésével, viszont folyamato-
san felfelé tör. Ezeknek a fiataloknak céljai voltak/vannak, megvalósítási terveik, alakuló és egy-
re szélesedő kapcsolatrendszereik, és azért jöttek el, hogy megnézzék, mit tud számukra aján-
lani ez a program, akár kapcsolatokban, akár más formában. Konkrét elvárásaik voltak, amiket 
amennyiben nem kaptak meg (mert rengeteg mindenre volt lehetőség: képzések, tréningek, men-

tor, coaching stb., de például tárgyi esz-
köz biztosítása nem volt cél), akkor ki-
szálltak, más módon mentek tovább. 
A kontakt egymással meglett (volt, aki-
nek pont ennyi volt csak a célja, töb-
bet nem is láttuk), de új, valódi kapcso-
lat jellemzően nem alakult ki közöttük. 
Ellenben szakmai témában még a mai 
napig kontaktálnak, ha szükségesnek és 
előremozdítónak gondolják, egymásra 
írnak. 
Többüknél éreztem, hogy értelmileg lé-
nyegesen előrébb tartanak az átlagnál, 
de érzelmileg, valódi önismeretileg ko-
rántsem. Nem volt feladatom és célom 
sem, hogy akár tesztek segítségével, 
akár máshogy ezt mérjem, de azt a ta-
lálkozásokon érzékeltem, hogy az érzé-
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sek megfogalmazása nehezebb, mint azt elmondani, hogy két vagy akár öt év múlva hol szeret-
nének tartani. 
Javaslatomra néhányan coachot és pszichológust is igénybe vettek a program keretein belül, és 
ezekről a folyamatokról pozitívan jeleztek vissza. 
Coach szemmel, de akár szupervizorként is több minden fogalmazódott meg bennem. Egyrészt, 
hogy a magas IQ nem jár feltétlen együtt fejlett EQ-val (ez persze evidencia, de itt markánsan 
érzékelhető volt).  
Másrészt az IQ és az EQ közötti nagy különbség jobban érzékelhető a külvilág számára, mert ha 
túl nagy a kontraszt, talán megnőnek az elvárásaink is (sok hasonló korú fiatal ugyanitt tart az 
önismerettel, az EQ-ja is hasonló, mégsem tűnik fel a kívülállónak, nem tesz róla említést sem). 
Harmadrészt, ha valaki megtalálta a maga szakterületét, amiben kiteljesedhet – és itt ilyen fia-
talokról beszélünk, mert saját tudományos találmányaik vannak, Nobel-díjra terjesztett és egyéb 
kutatásokban vettek/vesznek részt –, nem feltétlen szükséges a magas EQ és önismeret, az elő-
menetelüket éppúgy teheti gyorsabbá, mint lassíthatja a szakmai szempontból adott esetben fe-
lesleges gondolkodással, információfeldolgozással. 
Nem tudok és talán nem is szeretnék erről az időszakról csak a tények és a levont konzekvenciá-
im alapján gondolkodni. Fontos egy év volt az életemből, és néhány fellow-val időnként a mai na-
pig találkozom vagy levelezek. 
Amikor egy-egy csoporttalálkozóról hazamentem, olyan pörgésben volt az agyam, hogy még 
órákig nem tudtam elaludni. 
Egyáltalán nem állítom, hogy ismerem a tehetségek működését, de ez idő alatt megéreztem, 
megértettem Malcolm Gladwell állítását, miszerint létezik a veleszületett tehetség, de szorga-
lom nélkül ez kevés a boldoguláshoz. Vagyis kell a cél, kell a szorgalom, kell a kitartás, mert a 
tehetség önmagában ritkán áll meg. 

A magas IQ-jú emberek nem különlegesebbek a többieknél. Csak
mások és másban jók, mint az „átlagember”.

És mondom mindezt úgy, hogy én is egy vagyok közülük.

Erdős-Tagányi Barbara 
Life, bussines és sport coach, szervezetfejlesztő és szupervízor, aki röviden mentális projektmenedzserként definiálja 
magát. Tanítóként és közgazdászként dolgozott az állami szférában, multinál és kkv-nál. A különböző intézményi mű-
ködések megtapasztalása sokat segít ügyfeleivel való munkájában. 4 éve saját vállalkozásában támogat egyéneket, 
csoportokat, vállalatokat. Célja, hogy minél több elégedett ember legyen a világban, mert hiszi, hogy ez visz előrébb. 
Elkötelezett a folyamatos fejlődés mellett, és elfogadja, hogy a változásnak helye és ideje van. Hisz az emberekben, a 
változásban, és hogy a tapasztalatok sosem feleslegesek, ha levonjuk belőle a megfelelő következtetéseket.


