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Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet tizenhetedik számában 
elsõként a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács 
megalakulásáról és céljairól számolunk be. 
Tátrai Ágnes, a Bio-Science Kft. ügyvezetõ 
igazgatója pedig egy többéves példamutató 
kezdeményezés, a BioGén tábor munkáját 

ismerteti. Kérjük, ha a nõk tudományban 
be töltött helyzetével vagy az ifjú kutatók-
kal kapcsolatos témában bármilyen vitázó 
megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse 
meg a melléklet szerkesztõjét, Csermely Pé tert 
a csermely@puskin.sote.hu email címen.

Csermely Péter
az MTA doktora

Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani Intézet
csermely@puskin.sote.hu

A jövõ tudósai

MEGALAKULT A NEMZETI TEHET-
SÉGSEGÍTÕ TANÁCS

A tehetségeket sokan valamilyen elkülönült 
vagy elkülönítendõ elitnek képzelik. Ebben 
annyi igazság van, hogy a tehetséges em-
ber mindig egy rendkívül egyedi történet, 
hiszen éppen a tehetsége az, ami külön-
legessé, az átlagból kiemelkedõvé teszi õt. 
Ennek elle nére a tehetség nem valamiféle 
kivételes sa játosság, ami csak nagyon kev-
eseknek ada tik meg. A modern társadalom 
olyan bonyolult kérdésekkel találkozik nap 
mint nap, amelyek megoldásához a lehetõ 
leg különbözõbb fajta tudás- és képessé-
gformák mozgósítása kell. Így (meglehet: 
kis túlzás sal) azt mondhatom, hogy minden 
ember tehetséges, és az igazi feladat nem az, 
hogy kiválogassuk a tehetségeket a többiek 
közül, hanem hogy segítsük megtalálni 
minden kinek azt, hogy éppen õ miben 
tehetséges. A tehetségekkel az állam nem 
tud mit kez deni, hiszen az állam méretû 
óriás rendszerek az átlagos folyamatok 
kezelésére alakultak, amelyekbõl a tehetség 
egyedisége kezelhe tetlenül kilóg. A tehet-

ségsegítésnek tehát dön tõen civil feladatnak 
kell lennie, amelyet az állam optimális esetben 
megért és támogat. 

A Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács azért 
alakult meg, mert a tehetséges fiatalokat segítõ 
magyarországi és határon túli civil szervezõ-
dések száma az elmúlt évtizedben igen örven-
detesen megszaporodott. Ezek a szervezetek a 
tehetség természetébõl faka dóan igen sokré-
tûek: van, amelyik az óvodás korúakkal, 
és van, amelyik az egyetemet végzettekkel 
foglalkozik. Van, amelyik a tu dományban 
felmutatott tehetséget fejleszti, és van, 
amelyik a ritka mesterségekben mu tatott, 
vagy éppen a zenei tehet ségre kon centrál. 
Van hagyomány õrzõbb, és inkább a gen-
erációkon átívelõ ér tékrendbeli örök ségre 
neveli a tehetségeit, és van, amelyik a 
tehetséges fiatalok egyé niségét tartja a leg-
fontosabb értéknek, és in kább a különféle-
ségek közötti együttmû ködésre nevel. 

Nem várhatjuk el semelyik tanárember-
tõl, szülõtõl vagy tehetségét éppen hogy 
próbálgató fiataltól, hogy a százféle 
szervezet százféle sajátosságát kiismerje, 
és rájöjjön ar ra, hogy neki ezek közül ép-
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