
Harsányi István

A MAGYAR TEHETSÉGVÉOÖ MOZGALOM
ELSÖ KORSZAKA
191B-tól N agy László haláláig

Nagy László kultúrpolitikai szervezőmunkája,amelynek egyik fő indítéka az egyén képes
ségeire szabott nevelés és oktatás biztosítása volt, 1918-ban új lendületet vett. Az 1913-ban
megreqdezettelsö Gyermektanulmányi Kongresszus folytatásaként 1918-ban megszervezte
a Gyermektanulmányi Társaság második országos tanácskozását. 1918 decemberében a tár
saság létrehozta a Közoktatási Reformbizottságot, és megbízta vezetőjét - Nagy Lászlót-,
hogy készítse el a közoktatási reformtervezet javaslatát, A Reformbizottság 1918. december
21-én kezdte meg munkáját, és·1919. április 30-ig hat ülésen vitatta meg a reformtervezetet.
Az elfogadott, és A Gyermek 1919. évfolyamának 210-220. lapjain A magyar közoktatás re
formtervezete címmel megjelent munkájában többek közt leszögezi: "Az iskola (másik) veze
tő motívuma a gyermek egyénisége. A gyermekek különbözhetnek egymástól az intelligencia
foka szerint. Vannak hiperintelligens gyermekek, akik az illető korban az intelligencia átla
gos színvonalát 1-2 vagy több évvel múlják felül, és vannak szubintelligensek, akik pedig
1-2 vagy több- évvel állanak alatta az általános színvonalnak. Ezen gyermektanulmányi
tényből az következik; hogy az iskolákban az osztályrendszer merevségét meg kell szűn

tetni (I), s lehetővé kell tenni a hiperintelligensek számára a gyorsabb haladást, s a kevésbé
intelligensek számára szintén .át kell alakítanunk a tanítás anyagát (I)."

Valóban "forradalmi" gondolatok ezek, amelyek mindmáig nem valósultak meg közokta
tásunkban. A reforrqtárgyalásakor még radikálisabb tervek is elhangzottak a tehetségvéde
lemröl, aminek lényege: "a tehetséges tanulók társadalmilag és hatóságilag különös támo
gatásban részesítendök", Megegyeztek abban is, hogy "szükséges a 10. évtől fogva a tehetsé
gesek megkülönböztetett oktatása; ez azonban úgy rendezendő be, hogy a tehetséges gyer
mekek ne különíttessenek el teljesen a középtehetségűektől (A Gyermek, 1918. 441. 1.). Jó
lenne immár véglegesen tudomásul venni, hogy az ilyenfajta elkülönítést Magyarországon
soha senki sem javasolta és a tehetségvédelem mai harcosai sem kívánják. Sőt: kiemelten
hangsúlyozzák, hogy az iskolai nevelést valahogyatehetségvédelem második korszakában

. kialakult - sárospataki - minta szerint kell rnegszervezni.'
-A Reformtervezetben olvashatjuk továbbá: ,,5. Gyermektanulmányi intézkedések. Az t-feje

zetben említett egyéni nevelés érdekében az iskolákban a tanulóknak az egyéni képességük
foka és minösége szerinti' kiválogatásáról kell gondoskodni. (!) Ezzel kapcsolatban általában
az egyéni nevelés érdekében, s a pályaválasztásnak biztos alapra helyezése céljából szüksé-o
ges, hogy a tanítók (tanárok) a gyermekekről az összes iskolákban egyéniségi lapokat vezes
senek. A társadalmi és hatósági védelmi intézkedések külön kiterjesztendőka tehetséges és
abnormális gyermekekre."

A tehetséges gyermekek rajzkiállítása, 1922

Nagy Lászlót a kilencszázas évek elejétől foglalkoztatta a gyermekrajzok pszichológiája.
1905-ben jelent meg a Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából, majd 1922-ben A tehetséges
gyermek címu könyve. Ez utóbbiban olvashatjuk: "A tehetséges gyermekek ügyével való
foglalkozás megvan a Gyermektanulmányi Társaság programjában. Az 1917-18. évi II.or
szágos gyermektanulmányi kongresszuson .behatóan foglalkoztak a gyermektanulmányo-
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zók a tehetséges gyermekek lélektanával és társadalmi fölkarolásával. Az 1921'. évben ren
dezett ismeretterjesztő előadásainknak külön tárgya volt a gyermeki tehetség vizsgálata
(Ranschburg Pál előadása). A tehetséges gyermekek rajzainak kiállítása is régen szóbeszéd
tárgya a Társaságban." (ll. p.)

A nagy sikerü kiállítás 1922-ben meg is nyílt. Kétségtelenül szerepe volt abban, hogya
társadalom széles rétegei érdeklŐdéssei forduljanak a tehetséges gyermekek ügye felé. A
kiállítást 1926-ban' egy másöd ik, egy sokkal nagyobb 'szabású követte: 1927-ben látott nap
világot a Tehetségvédelem és pályaválasztás Ozorai Frigyes és Bálint Antal szerkesztésében.
Alcíme: "Az 1926. évi február hó 2-án és 3-án tartott országos kongresszus naplója, a tehet
séges ifjak második kiállításának leírása és a kapcsolatos mozgalmak ismertetése. Kiadja li
Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság, Bp. 1927."

A második kiállítást tudományos ülésszakkal kapcsolták egybe és ekkor született meg a
Tehetségek Védő Bizottsága, amelynek elnökségét a nagy tekintélyű Huszár Károly volt
miníszterelnök vállalta el, aki a mozgalom lelkes híve és egyik vezetője lett. Huszár Károly
túláradó lelkesedésrőltanúskodó beszédet mondott a kiállítás megnyitó űnnepségén, 1926.
január 17-én. Ebből idézem a záró bekezdést: "A tehetséges gyermekek kiállítása csak meg
nyitása a tehetségvédelemre irányuló mozgalomnak. Ebből a társadalom minden tagjának
ki kell a részét vennie. Karolja fel minden társadalmi csoport azokat a tehetségeket, akik
hozzá a legközelebb állanak. S nem szabad, hogy itt akár felekezeti, akár osztálykülönbség
alapján korlátokat állítsunk fel. Aki magyar, s nagyot, szépet produkál, és ezt a nemzet szol
gálatába állítja, azt kell, hagy az egész nemzet a tenyerén hordozza. A szellem világában, a
tudomány és a művészet terén semmivé kell törpülnie azoknak az ellentéteknek, amelyek a
hétköznapi küzdelmekben olyan szétválasztóknak látszanak" (Ozorai-Bálint: 18. p.).

Huszár Károly a konferencia előadójaként is felszólalt: A tehetségvédelem állami és társa
dalmi megszervezése címmel (Ozorai-Bálint: 44-55. p.). Ebben a magyar tehetségvédőmoz
galom első szakaszának legkoncepciózusabb, teljes tájékozottságról tanúskodó, mozgalmi
megnyilatkozását adja. Az egész előadás, minden tétele elmélyült tanulmányozást érde
melne. Azt is kifejti, miben nem ért egyet az előadássorozatban ugyancsak szereplő akkori
kultuszminiszterrel, Klebelsberg Kunóval.

Most előadásánakegyes részeit emelem ki és rakom egymás mellé mozaikszerűen:

" ... elképzelhetetlennek tartok olyan tehetségvédelmet. amely osztályokat minősít. A te
hetségvédelem terén a tehetségen és az erkölcsön kívül semmiféle más korlátot el nem is
merek. Én azt mondom, hogy a tehetség a nemzet számára Istentől egy olyan ajándék,
amelyben válogatni és egyeseket az ajtón kívül tenni senkinek sincs joga. Ha valaki ezt
megteszi. magában a nemzetben tesz kárt ... Azért harcolok és azért küzdök, hogy ott, ahol
igazi tehetség nyilatkozik, semmiféle különböztetést ne tegyünk. A társadalom minden ré
tege igyekezzék fölkarolni mindenkit, aki biztató reményt nyújt arra, hogy kiváló erkölcsök
és szellemf tehetségek birtokában van és ezeket a hazá szolgálatába óhajtja állítani."

"Az emberek már születésüktól kezdve nem egyforma értékűek ... Vannak egyének, akik
milliók munkáját tudják elvégezni, s vannak milliók, akik egyetlen kitűnőségnek feladatát
semmi erőfeszítésselsem tudják elvégezni. A millióknak kötelessége, hogy ezeknek az egye
seknek, akik sokan vannak, megadják a módot, biztosítsák a lehetőséget annaka szerepnek
a betöltésére, amelyre őket Isten rendelte, amelyre őket képességük predesztinalta ...
Legyen kötelessége minden iskolának a rendes iskolai bizonyítványon kívül azokról a gyer
mekekről, akik a megszokottnál nagyobb tehetséget mutatnak, bizonyos nyilvántartást ve"
zetni . .. Az is nélkülözhetetlen, hogya tehetségek megvizsgálásának módjai is kifejlesztes
senek és ezeknek alkalmazásával a gyermekek egész éven át megfigyelés alatt álljanak."

"A magyar tehetségvédőmozgalomnak egészen a nép gyökeréig kell lenyúlní, Nem volna
szabad lenni egyetlenegy magyar falunak, községnek, járásnak, vármegyének. városnak,
amely nem gondoskodnék bizonyos mértékben a saját maga kiváló szülötteiről. Ha ez egyik
másik esetben nem megy egy községnek egyedül, elbírja tíz-tizenöt község együttesen. S
milyen nagy erkölcsi erő rejlik abban, ha egy-egy vidéknek kiválasztott gyermekei lehetnek,
akik oda vannak kapcsolva szülőföldjükhöz, ahova tudományuk múvelése közben vagy·múvé-
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szetük érvényesítése terén visszatérhetnek s megmozgathatják a levegőt, friss, új életet vihetnek
az álomszuszékany emberek közé. Ez a nemzeti haladás legbiztosabb útja."

Huszár Károly nemcsak általánosságban és elvi szinten nyilatkozik. Példaadóan vázolja
fel egy átfogó szervezési koncepció szerkezetét. Központi vizsgáló bizottságot, és minden tc-

. hetséges ifjú mellé .mentort" javasol. Majd igy folytatja: .Különösen a magyar pedagó
gusoktól várjuk, hogy készségesen közreműködjenekcéljaink elérésében. Ismerem pedagó
gusaink jelenlegi sanyarú helyzetét O). Tudom, hogy tanár és tanító rettenetes anyagi gon
dokkal küzd. Ismerem azonban azt a lelkületet is, amely őket áthatja és bizton remélern.
hogy lelkesedéssel 'csatlakoznak a tehetségvédelem mozgalmához ... Szabad utat a magyar
tehetségnek itthon az országban, szabad utat a tehetséges magyarságnak a nemzetek szellemi
versenyében: ezért akarunk dolgozni és ehhez kérjük a magyar társadalom támogatását."

Klebelsberg Kuná miniszter is felszólalt az említett értekezleten (Ozorai-Bálint: 36-44.
lap). Elmondja, hogy törvényjavaslatot nyújtott be a nemzeti közrnüvelödési alapítványról,
- hogy a konfiskált Károlyi vagyon felhasználásával speciális rendeltetésű ösztöndíjalapot
létesít. A javaslat 16. szakasza a következőket tartalmazza:

"Magyarország minden nyilvános oktatóintézetének nevelője, tehát kezdve az egyetemtől

a legalsó fokú iskoláig, - ha iskolájukban olyan gyermeket találnak, aki példás magavisele
tén és szorgalmán felül különös tehetséggel tűnik ki, erről a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztertől megszabott módon jelentést tartozik tenni ahhoz a szervhez, akit a miniszter
kijelöl." •

"A vallás- és közoktatásügyi miniszter - folytatódik a dokumentum - a különösen tehet
ségesnek ígérkező gyermekek megvizsgálását rendelettel szabályozza, s 'az ilyennek ,talált
gyermekek részére ösztöndíj adományozása iránt az alapítvány adományozó tanácsának ja
vaslatot tesz. Az iskolafajta megválasztásában elsősorban a tehetséges gyermek hajlama az
irányadó:'

Klebelsberg miniszter e törvényjavaslat ismertetése után még hozzátette: "Ebben a 16.
szakaszban törvényben szeretném lehorgonyozni a különös tehetségek nemzeti védelmé
nek kötelességét. .. Tervszerű kultúrpolitikával mindenkit oda kell irányítanunk, ahová őt
tehetsége vonzza és ahol rá a nemzetnek szüksége van. Ezt nevezem én a társadalmi szük
séglet mellett nemzeti szükségletnek."

Nagy László A tehetséges gyermekek és ifjak munkakiállitása című előadása (Ozorai-Bálint:
119-128. lap) a tehetségvédelmi mozgalom első szakaszának lényeges mozzanataira világít
rá: "Azt szokták mondani, Magyarország a tehetségek hazája .. ' Sajnos azonban igazat kell
adnunk azon kiváló kultúrpolitikusunknak is, aki az előbbi igazságot azzal toldotta meg,
hogy Magyarország az elzüllött tehetségek hazája:' "Valóban, sehol sincs annyi letört, zül
lött, önmagával elégedetlen, pályavesztett ember, mint Magyarországon. - Mi ennek az
oka? - Valljuk meg őszintén, semmi egyéb, mint a nevelésre hivatott szülőknek, a társa
dalmi és egyéb tényezőknek a nemtörődömsége, elfogultsága a tehetséges gyermekek és

. ifjak nevelésének ügyével szemben ... Az egész társadalom bűnös a tehetséges gyermekek
elhanyagolásában. A magyar tehetségek megmentésének csak egy módja van, az, hogy az
összes arra hivatott tényezők, a szülők, a társadalom, az egyesületek, az állam, megyei, vá
rosi és községi hatóságok és az egyházak összefognak s közös anyagi és erkölcsi erővel, aka
rattal törekszenek az ifjtnak célbajuttatására." "Az ifju tehetségek felkarolása minden
magyar embernek kötelessége, annak is, akinek nincs tehetséges gyereke .. :'

}< A kiállítás alkalmából Huszár Károly mint a Magyar Tehetségek Védő Bizottságának el
nöke, körlevelet küldött szét, amely többek közt hangsúlyozta: "A feltörő új erők, új tehet
ségek védelme és kiképzése ,az örökkévaló nemzeti élet vágyának bizonysága. .. A magyar
tehetségvédelemnek országos szervezetet kell biztositani. A társadalom áldozatkészsége és
az állam segítő akarata közös erővel megállíthatja a legjobbak romlásának bús áradatát, s
megteremthet egy olyan védelmi intézményt, amelyben a tudományos és a gyakorlati
munka biztosítani tudja minden igaz magyar tehetség kivirágzását:'
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TehetséglélektanJ előadások

a Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaságban

Ez immár harmadik neve annak a Nagy László által létrehozott intézménynek, amely ha
zánkban a gyermektanulmányozási és tehetségvédelmi munkát irányította. A két előd a
Gyermektanulmányi Bizottság és a Gyermektanulmányi Társaság.

Az első tehetségvédelmi korszakban az utolsó nagy összefogás bizonyítéka az a tudomá
nyos ülésszak, amelyet az imént megnevezett társaság pszichológiai szemináriuma rende
zett meg 1930 március-április hónapban. A mintaszerűen fölépitett vállalkozás első részé
ben a tehetségkutatás mádszereit és szempontiait. a másodikban a tehetség megnyilvánulási
formáit, a harmadikban pedig II különféle tehetségek nevelésének és társadalmi helyzetének
kérdéseit tárgyalták. Mindvégig 150-200 főnyi hallgató kísérte figyelemmel. Az előadássoro

zatról a társaság titkára, Hermann-Czinner Alice példamutató múfajérzékkel számolt be A
Gyermek-ben (1930.44-47. pp.), .

Az egész sorozat már 1930-ban könyvben megjelent'Tehetségek-problémák címmel Havas
Ödön kiadásában, 183 lap terjedelemben. Nélkülözhetetlen forrásmunka a magyar tehet
.ségvédelern történetét tanulmányozók kezében. A szakma tudományos képviselőin kívül,
akik között ott szerepelnek a pszichológia és pedagógia akkori rfíűvelöinek legjobbjai, szót
kaptak az egyes speciális tehetségfajták. így a költészet, a képzőművészet, a zene és a szer
vezés kimagasló személyiségei is: Kosztolányi Dezső, Kernstok Károly, Varró Margit és má
sok.

A könyv előszavábanolvashatjuk: "E szakosztály hat évvel ezelőtt alakult, hogya lélektan
időszerű kérdéseit szakemberek körébenmegvitassa. Közhangulat és tudományos konstel
láció játszottak közre abban, hogy ebben az évben a tehetség kérdését tűztük napirendre.
Ezzel két felismerés járt. Az egyik, hogyaproblémakör túlnő a lélektan keretein és hogya
pedagóguson és a szociológuson kívül olyanokat is meg kell nallgatnunk, akik a probléma
szükebb körén belül élnek: jehetségeket és tehetségnevelőket. A másik, hogy az előadások

éppen tárgyuknál fogva kikívánkoznak szakkörünkböl, s ezért azok nyilvánossága mellett
döntöttünk. A továbbiak igazolták elgondolásunkat. Előadásainknaknemcsak nagy volt a
közönsége, de mindvégig érezhettük vele azt a lelki rezonanciát, amely a szellemi közlés
előfeltétele és a szellemi megértés alapja. Ez adta a gondolatot, hogy az elhangzott előadá

sokát könyvben rögzítsük és a nagy nyilvánosság elé bocsássuk."
Ez a könyv napjainkban alig hozzáférhető, igy az alábbiakban a legfontosabb előadásokat

ismertetjük részben tartalmi utalással, részben idézetekkel.
H. Révész Margit: "A tehetség általános problémái" cím ű, bevezető előadásában ismer

tette a zsenifogalom történeti fejlődését a misztikus démonhittől a természettudományos
felfogásig. Beszélt a tehetség intenzitásbeli fokozatairól, a ráterrnettségröl, produktivitásról .
és alkotókészségről. Genetikusan vezette végig a tehetségek kvalitatív kialakulását a gyer
meki ismeretvágytól a kutató tehetségekig, a gyermeki fantáziától a művészi készségig és a
gyermekkori fokoiott aktivitástól a szervező erőig. •

Szondi Lipót a tehetség biolágiájároí beszélt. A tehetség, mondta, "extrém pozitív variáns".
Biológiai eredetét a szelekcióban, a zseniét a mutációban találta meg.

.Lénárt Edit a tehetség lélektanát, s ennek különböző módszereit ismertette. Ilyenek a
pszichográfia. a típuskutatás, a pszichotechnika kűlönbözömódszerei.

Máday István a tehetséget indivíduálpszichológiai szempontból analizálta. Rámutatott a
környezet, a nevelés és az önnevelés hatására. Hangsúlyozta az elért sikerek nevelő és te-
hetségkipattantó értékét. .

Balassa László a tehetség pszichopatológiai vonatkozásait tárgyalta.
Révész Margit az egyes tehetségformák közül a kutatótehetségekkel foglalkozott részlete

sebben. Érzékeltette a kifejlődés útjának nehézségeit, kínlódásaita végső kifejezési forma
megtalálásáig.

Varró Margit a zenei tehetséget ismertette. Kiemelte a zenei hajlam korai, gyakran már a
beszédfejlődés elötti jelentkezését. Rámutatott a formai virtuozitásnak és az egyoldalú szak
képzésnek a veszélyeire.
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Nemesné M. Márta a tehetség védelmét a család és az iskola szempontjából vizsgálta. Sze
rinte a pedagógusnak más a feladata a tehetségtipusú és a zsenitípusú gyermekekkel szem
ben. A tehetségtípusú gyermek nem kíván egyebet annál, mint amit az új nevelés minden
gyermek számára kötelez: felfedeztető módszereket, alkalmat az önálló próbálgatásra, nem
túl korai specializálódást. - A zseni leginkább önmagát neveli. Kiszámíthatatlan, nehéz
gyermektípus. A nevelő nem tehet egyebet, mint hogy felszabadítja a sablonnevelés korlá
tai alól, biztosítja számára a magába vonulás lehetőségétés utat mutat erőinek szociális fel
használására. Figyelemreméltó megállapítása, hogya korai tehetség csalóka jelenség, eset
leg akkor is, ha minden ismertetőjelekifejezettenkimutatható. A valódi tehetség kibontako
zása annyi tömérdek nevelési, társadalmi, személyiségfejlődési tényezőtől függ, hogya »valá
szinü« és »lehetséges« szavakon túl egyebet nem használhatunk prognozisunkban, de akkor' is
mindig oda kell tennünk, hogy "amennyiben az összes szűkséges feltételek biztosítják az optimá
lis kifejlődést. " (S valljuk meg, hogy azok csak ritkán jelentkeznek egyidejűleg és tartósan.
Mindennek ellenére: nem szabad feladnunk a tehetségesek védelmét. s mindent el kell kö
vetnünk a prognózis egyre biztosabbá tétele érdekében.)

Kosztolányi Dezső "csupa lélek" előadásából a kö!tőről mondott aforizmákat idézzük:
. "Minden költő gyermek. Minden gyermek költő. De gyermekköltő - egy gyermek, aki a szó
igazi értelmében költő lett volna - még sohase volt." "Ki a költő?" Az az ember, akinek a'
szavak fontosabbak, mint az élet. Ezt a költők gyakran szégyenlik és letagadják. Túlságosan
szeretik mesterségüket, semhogy be is mernék vallani. Sőt regényes túlzással azt hangsú
lyozzák, hogy csak az élet fontos számukra és az írás jelentéktelen mellékterméke ennek.
De akkor miért áldozzák föl életüket a kifejezés örömének és gyötrelmének? Miért nem
sietnek élni? És miért írnak?" "Minden költő elsősorban a szóvarázsban hisz, a szavak cso
datékony, rontó és áldó hatásában."

Kernstok Károlya képzőművészalkotási kényszeréről beszélt, amely sok ismeretlen erő

összejátszásából keletkezik. Majd saját müvészi kibontakozásának útját tárta fel.
Nagy lászlo "A tehetség lélektani problémái" címmel szólalt fel. Tehetségvédő munkájá

nak mintegy hattyúdala ez, hiszen a következő évben elhunyt. Az itt tartott előadássorozat

rói megállapította: "Ezek a szigorúan vett tudományos előadások magas színvonaion állot
tak. Fő céljuk a tehetségek lélektanához és biológiájához fűződő problémák megvilágítása
volt. Helyes és történelmileg indokolt volt ez a vállalkozás. Tizenkét év óta állandóan napi
renden van nálunk a tehetségek ügye, illett hogy behatoljunk már egyszer a kérdés léaye
gébe, hogy amennyire a tudományok mai álláspontja szerint lehet, tisztázzuk a problémá
kat."

"Nézetem szerint az a helyes felfogás, hogy a jellem lényeges kelléke, kritériuma á tehet
ségnek. .. A tehetség jellem és akaraterő nélkül elzüllik, helyesebben nem fejlődik ki, tehát nem
tehetség. Kívánatos volna ezt a sarkalatos kérdést, a jellem és a tehetség formája közti össze
függést, tovább kutatni. Ki kellene kutatni, hogy miben áll a tehetséges egyén jellemnagy
sága: a tehetségekben. az akaraterő lendületében vagy rendíthetetlen kitartásában. vagy
mind a kettőben? Nálunk, a lélektani laboratóriumban, a tehetséges ifjaknál tapasztaltunk
csodálatos szívósságot és érvényesülésvágyat. Ezt az átlagegyének nem mutatják, legalábbis
nem ily mértékben. Annyi bizonyos, hogy a tehetségek a jellemben, akaraterőben éppúgy
kimagaslanak, mint az értelmi színvonalban, s hogya tehetségeket érdeklődésiköreik nagy
intenzitása éppúgy megóvja az elzülléstől. mint a kedvező környezet. Ezt a nagy ellenálló
képességet nem tapasztaljuk az átlagembernél. Tehát - kivételektől eltekintve - a nagy jel
lem, erős akarat éppúgy lényeges tulajdonsága a tehetségnek, mint a magasabb fokú értelem."

Imre Sándor "A tehetség sorsa és a társadalom" címmel igen sok megszívlelendö gondo
latot közö!: "A nevelés feladata minden egyes embernek lehetően teljes kifejlesztése. A te
hetség nevelése tehát semmi egyéb; mint ami egyáltalában a nevelés kötelessége, amít
évezredek óta újra meg újra kívánnak tőle: az egyéniség jogának a nevelésben való érvényesí
tése . . . ""A tehetség nevelésének a kérdésében az egyén és a közösség érdeke tökéletesen egybe
esik." " . .. a közösségektöl csak az esetek elenyészőhányadában kapják meg a tehetségek a
fejlődésükhöz szükséges tudatos támogatást." "Milyen nehezen veszik észre a tehetséget a
maga környezetében, és hányszor vetnek neki .kicsinyes gáncsot támogatás helyett." "Az is-
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kolaéletének egyenes következménye, hogy lefelé egyenlíti ki a követelményeket, amiből
az is következik, hogy teljesen kedvezőtlen a különféle tehetségek kibontakoztatására:' ~ "A
verseny feltétlenül becses .mozgatója a fejlődésnek, mert az egyéni erők össze
mérése történik a versenyben, így tehát megérteti az emberrel, hogy mit tud és mit nem
tud úgy, mint más:' "Elvileg kétségtelen, hogy mindenkinek érvényesülnie kell az erejéhez
mérten. Ez az ő érdeke és egyben a társadalomé is."

"Jóllehet nemcsak az elméleti ernberek- de általában a gondolkozók tisztán látják, hogya
közösségnek érdeke a tehetségek érvényesülése, a nagy sokaság mégis szinte szervezetten
óvakodik a nála tehetségesebbek érvényesülésétöl." "Az igazán értékes ember örül annak,
ha van alatta olyan, akit önmagánál nagyobbá és különbbé nevelhet fel; ilyen főnök mellett
a tehetség szabadon fejlődik és sikerei szárnyat adnak neki De nagyon kevés ember ké-
pes az önmagánál nagyobb tehetség fejlődését elösegíteni rendesen vagy elnyomják a
tehetséget, vagy kihasználják. Ritkaság, hogy utat akarjanak nyitni előttük, pedig az út csak a
nekik való munkát jelentené, tehát a főnöknek is hasznára válhatnék." "A közösség szem
pontjából a követelményinemcsak az, hogy »utat a tehetségnek«, hanem így hangzik: utot a
tehetségnek, hogy erejét a közösség javára értékesithesse."

Ezt a mondatot, azt hiszem, ma is bátran választhatjuk a korszerű tehetségvédelem jel
mondatául.

K
Ö
N
Y
V
J
E
[

Z
Ö

NYÍLT LEVÉL. " "Kelet"-antolögla. A kötet
szerzői - szám szerint tizennyolcan - a "Kelet"
néven Diósgyőrben müködö Irodalmi és Köz
müveládési Alkotócsoportnak ji tagjai. Többsé
gük nem hivatásos íróember: van közöttük pe
dagógus, jogász, tanács) dolgozó, müszaki ellen
őr. Prózai és verses munkáikat eddig országos
és helyi lapok közölték. Kettejüknek - Fecske
Csabának és Balogh Attilán~k - viszont már je
lent.k meg verseskönyveik. Nem véletlenül ad
ják éppen ők ketten az antológia költői erős

ségét. Fecske Csaba verseit külön kiemeljük: ár
nyalatos szellemiségükben a lét-döbbenet ar
tisztikusan ötvöződik egy bensőséges lírai hang
gal. Figyelemre érdemesek még Horváth Gyula
és Utry Attila költeményei: Horváth érzé
keny hangulatait sok hasonlóság fUzi Balogh

Attila képgazdag verscléséhez: Utry megfogal
mazasai filozofikus irányúak: a mély gondolati
ság azonban gyakran elaprózódik a verseiben.

A próza-művelök közül Szabá Bogár Imre no
velláit említhetjük elöszőr: írásai pontos jellem
és szituációrajzokból formálódnak. Hajdú Gábor
teljesen másféle technikával ír: nála kevesebb a
cselekmény; a hangsúly áthelyeződik a monolo
gizálásra, ahol mindig van lehetőség éles' társa
dalombírálatra. Csorba Piroska Pilinszkyvel kap
csolatos dolgozata az esszé közelében Jár; sajnál
juk, hogy írása vázlatos maradt.

Az anto19.gia hasznos és tanulságos gyűjte

mény. A nyilvánosság az alkotókat valószínüleg
a mostaninál is igényesebb rnunkák megírására
sarkallja majd. (Miskolc, 1983)

De Coll Lajos
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