
hatom, amit 19l8-ban a magyar tehetséggondozás egyik legkiválóbb felelős szakembere, Révész
Géza írt A tehetség korai felismerése című könyvében. Sorai még ma is teljesen aktuálisak:

"A tehetség korai felismerésének... nincs addig semmi jelentősége, míg a tehetség védelme
nem válik társadalmunk egyik céljává, míg a nemzet tehetségeinek nem nyújtunk alkalmat szelle
mi és erkölcsi javaiknak kifejtésére és értékesítésére. Mi értelme lenne annak, hogy a talentumo
kat korán felismerjük, kiválasszuk és kiműveljük, haazután nem gondoskodunk arról, hogy oly
helyet foglalhassanak el, mely képességeiknek a legjobban megfelel? Mit használ a nemzetnek,
ha legértékesebb tagjait kiművelésükután a véletlennek, a sors szeszélyeinek tesszük ki és törek
vésüket a tehetségtelenek többnyire sikeres konkurrenciájával szemben nem segítjük elő?

Tehetségtelenek sokan vannak és védik egymást. Meg kell kimélnünk a tehetséges embert, ki
egész energiáját szellemi és erkölcsi életének elmélyítésére és alkotó munkára fordítja attól, hogy
erejét a tehetségtelenek védőgyürűjének áttörésére pazarolja. Míg tehát társadalmunk és kormá

! nyunk nem ismeri el egyik legrontosabb feladatául a tehetségesek gondozását és védelmét, addig
a mi munkánknak gyakorlati jelentősége nincsen. Csak egy szép idea marad..."

GALAMBOSI LÁSZLÓ

Harangot kongató
Habzó szájú, csillagokat fújó,
Jényszórű a bukó paripa.
Nyirkos a vadrózsákkal világítófa,
a sörénybe kapaszkodókat

, halálba markoló szakadék.
A kövek közé gyötört,
csipkebogyóktól pirosló ágak égnek.
Lombokra koppanó könnyeket hullatnak
szarvasok, őzek, pelék.
Töv~selszaggatottbundában

gyászolnak a lehajtott fejű medvék.
Csórükból katicabogár-pöttyű szirmokat
hintenek a bársonybatyus gerlék.
Koszorút kerekftő pillangók m'ögött
félrebillent nyakú hárkály hallgatja
a bolygatott méhek szomorú zsolozsmáját.
A Nap csüggedten oltalmazza violaszinű

zászlójáva{ a szirtek koronáját.

Megkötöztek, rikattak,
barlangokba buktattak,
csontmalmokban törettek,
tengermélybe temettek
bitangoló bitangok.
Féjünk fölött hamuba

-fojtották a harangot.
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Haldokol a Föld. Kalászok
maggal telt szoknyája szakadoz.
Oszökingben száll pokolra
a búza, az árpa, a rozs.
Görnyednek megtiportak a pernyepikkelyű

rögökön, akár a korbácsolt árvák,
többé nem emelik homlokuk fölé
a Hold márványkupoláját.

Hát egyetlen kiirt sem könyörög
a fekete tivornya után?!
Ki csókolja apipacsfejkötős

'Világot? Sután
bukdos a törzs. Gallyhúrok pengése
nem táncoltatja a zöldcsizmá~ nyarat.
Gyümölcshizlaló bokrok,
fölsértett ujjú adakozók rogynak, akár
~ térdre /'ökött, gubancolt hajú párok.
Keresgélő gólyák nem bátorkodnak
magasba, borzasra perzselt tol/ukon
iszapos, hínáros vér szivárog,

Olajjal illatosított gyolcsokba
csavarják a szerelmeseket. A gyopár
sugárpillájú szeme világol, mélyűl a sír.
Jajong az asszony, jajdul a férfi.
A vas-csuklyás harangot kongató hajlongva sír:

"Ol az Isten ezűstszékben,

országalma a kezében.
Opálcsipkés kantárt oldoz,
kocsit röptet a Tejúthoz.
Lova süpped hófehérbe,
csikorog a mennybolt érce.

! Gyöngyházkontyú, gyönge rózsák
szemfedőket betakarják.
Beszentelők harmatoznhk.
Csonka rokkák nem surrognak.
Csorba fejszék porosodnak.
Kopjás dombok magasodnak. ..



Új vasderes csikó bukkan a hegyek fölé,
virághókás paripa.
Nyakunkban a madarat réjtő tarisznya.
Megmentett szárnyak törlik pirosra,
kékre a tükrökkelfürkésző eget.
Gúzsba forgatjuk, toronyba zárjuk
a pallost magasztaló Törvénytevőket.

Gúzsba forgatjuk, toronyba zárjuk
a bombahajítót,
mielőtt mindenséglÍáborító füsternyőt,
lángbugyrot függeszt az Űrbe.

Halálfejes sisakot roppantó kezünkre
nem térdepelhet se pribék, se hóhér,
csak fütty,ös málinká simulhat boldogan,
ha békére biztató útjáról hazatér.
Liliomködmönű kerteket, mezőkkel
megáldott városoka}, űvegkoponyájú

palotákat fürtözzön borostyán,
támadót hőkkentő babér.
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