
FÓRUM

TEHETSÉGVÉDELEM

Harsányi István cikkének* végső következtetéseivel nem értek egyet, sem pedig azokkal a mód
szerekkel, ahogyan kifejti gondolatait. A szerző a valóságosnál sokkal kisebbnek tünteti fel néze
tei veszélyességét: az olvasók nyilván mindentelfogadnak tőle, mert ő a szakember. Refiexióim a
szakmai hibáknak szólnak, s azért teszem, mert a lap olvasói a gyermekeknek viszonylag jelentős

hányadát "érik el", nem mindegy tehát, milyen módon: "nil nocere !"
Harsányi kiindulópontja gondolatilag tisztázatlan, sorra veti fel kérdéseit arról, hogy mi a

helyzet a rendkívüli tehetségekkel; megelőzhetők-e a zsenik egyéni tragédiái; milyen támogatást
kapnak a családban, az iskolarendszerben, az életben az átlagon felüli képességű emberek. Ezál
tal azt sugallja, hogy e három csoport együttesen alkotja a tehetségesek csoportjait, és őket kell
védeni, megvédeni.

Eléggé elfogadott, hogy a rátermettség, a hajlam, a képesség integrált megjelenését, sajátos
társulás át nevezzük a pszichológiában, a pedagógiában tehetségnek, tehát ez aligha mérhető, in
kább megállapítható lelki jelenség. A tehetség egészen ritka, szélsőséges megnyilvánulása a zse
nialitás - ellenőrizhetetlen becslések szerint nagyjából egy-két millió emberből egy a zseni.

A képesség viszont kapcsolatrendszer az egyes lelki működések között, Így valójában három
különböző szintű megnyilvánulást, képességet, tehetséget és zsenialitást tesz egy dobozha a
szerző.

Abban teljesen egyetértek vele, hogy ezek a fogalmak nehezen határozhatók meg, sok vita zaj
lik körülöttük, de tudomásom szerint a különbözőséget nem vitatja senki. Az általánosság szint
jén elmondható, hogya képességek fejleszthetők, az idejében felismert tehetség támogatható, de
a zsenialitással kapcsolatban ma sem tudunk többet, minthogy a zsenik halálával nagy űr támad,
egy egész nemzet gyászolja őket, és szakterületükön messze megelőzik korukat. .

Harsányi István felfogásával szemben meg kell jegyeznem, hogy a képességek és tehetségek el
sorvadásáért nemigen tehetők felelőssé általában a családok, általában az iskolák.

Semmiképpen sem tartható demokratikusnak egy olyan eljárás, hogy a kiválasztott gyerekek
kiválasztott pedagógusokkal egészen speciális programot csináljanak végig. Ez a szelekció való
színűleg ugyanolyan hibás és problematikus lenne, mint a sérült, fogyatékos gyerekek szelekció
ja, a pedagógia és a pszichológia szakmai kételye lenne, hogy hol húzza meg a határt; a társada
lom kételye lenne, hogy bizonyos csoportokat előnyben részesítene, másokat pedig sújtana (ezt
bizonyítják az összes nagyobb külföldi és hazai módszertani elemzések).

Amit Harsányi István követendő példaként felsorolt, az nem a tehetségek speciális iskolája,
hanem éppen a sajátos képességekkel rendelkező gyermekek (pl. zenei, matematikai, sportolói,
balett-táncosi) iskolája. Azt kívánja, hogy olyan párhuzamos iskolarendszer alakuljon ki, amely
a mainál általánosabban foglalkozna a tehetséges gyermekekkel. Csakhogy ehhez párhuzamos
pedagógusképzés. párhuzamos orvosképzés, stb. is kellene. Harsányi ennél a pontnál elkövet egy
súlyos szakmai hibát: gyakorlatilag egyenlőséget tesz tehetség, képesség és intelligencia közé, be-

o vezetve egy újabb fogalmat, méghozzá a pszichológia egyik legzavarosabb és legtöbbször mért
fogalmát.

Az intelligenciát évtizedeken keresztül nem sikerült kielégitően meghatározni, ezért a megha
tátozás helyett (vagy mellett) matematikai jellegű modelleket kezdtek kigondolni. Nem Galton,
hanem összes érvényben lévő tankönyvünk szerint Spaerman dolgozta ki a legegyszerűbb, a két
tényezős modellt. Eszerint van egy általános intelligencia-faktor (a G faktor), s az egyes felada
tok megoldásakor szerepet kap egy-egy speciális (az S) faktor. A szerző olyan iskolákat kíván,
amelyek a G faktort védik, fejlesztik. Csakhogy ez a faktor természetesen még a sérült, a fogyaté
kos embereknél is megtalálható, mert nem valóságosan létező valami, hanem gondolkodási ter
mék, modell. Megmaradva a tanulmány keretei között, a kéttényezős elmélet óta kidolgozták

* Harsányi István cikke lapunk 1982 szeptemberi számában jelent meg.
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már a többtényezős elméletet, a minta-elméletet, a faktoranalitikus elméletet (a minőségi leírásra
törekvő elméletek százairól nem is szólva).

Az intelligencia-tesztek egyik jellegzetessége, hogy csak abban az országban érvényesek, ahol
kidolgozták azokat, s hogy 10-15 évenként korszerűsíteni kell őket. A szűkebb szakmai nehézsé
gektől eltekintve egyik közös vonásuk, hogy alkalmatlanok ajóslásra. Ezt meggyőzően bizonyí
totta a tanulmányban hiányosan ismertetett vizsgálat is. Terman és munkatársai kiválasztottak
Kaliforniában másfélezer magas intelligenciájú gyermeket, újra és újra megvizsgálták őket, majd
a gyermekeiket is, jelenleg immár az unokák vizsgálata folyik. Azt tapasztalták, hogy az IQ-val
kevésbé függ össze a társadalmi sikeresség, mint a réteghelyzettel, s hogy a gyermekek nemzedé
kének intelligenciája közelebb került az amerikai átlaghoz, mint aszülőkéhez - ezt nevezik az át
laghoz visszatérés törvényének.

Így ~ ismét hangsúlyozva, hogy a magas intelligencia nem egyenlő a tehetséggel- újabb bizo
nyítékot kaphatunk a szelekció értelmetlenségéről.

A szerző csak egyszer használ szakmai argumentációt: amikor a Gauss-görbét mutatja be és
elemzi. Ez olyan normális eloszlás-görbe, amely a gyakran előforduló és egyszerű jelenségek el
méleti vizsgálatára alkalmas. Pszichológusok a Gauss-görbe kedvező tulajdonságait kihasznál
ják, de sosem egyes emberek, hanem mindig nagyobb csoportok vizsgálatára. Hogy kit nevezünk
átlagosnak, fogyatékosnak, átlag felettinek, az sosem valami abszolút mércéhez viszonyítható
minősítés, hanem matematikai hátterű közmegegyezésen alapszik.

Nem azért tehetséges valaki, mert IQ-ja l30-nál magasabb, hanem a l30-nál magasabb IQ-t
elért embereket átlagon felülinek nevezzük. A Gauss-görbe elmélete tehát pontosan az ellenke
zője a szerző logikájának. A valóságban egyetlen nagyobb vizsgálatban sem fordult elő olyan
"szabályos" görbe, mint amilyet a tanulmányban láthatunk. Nem is fordulhat elő: az intelligen
ciának nem lehet abszolút null-pontja s nem lehet abszolút csúcspontja. Az utóbbi esetben
ugyanis azt kellene állítani, hogy van a világon olyan okos ember, akinél okosabb nem lehetsé
ges.

A tehetséget maga a szerző sem határozza meg, csak felsorolja legfontosabb ismérveit. Ezek az
ismertetőjegyek nagyjából megegyeznek a kreativitás jellemzőivel, a kreativitás pedig lassan húsz
éve a hazai kutatás és pedagógusképzés fókuszában áll. Talán ezért sem látom olyan sötétnek a
képet, amit Harsányi István rajzol: a képző intézmény jellegétől függően 2-5 éven át tanulják a
leendő pedagógusok a kreativitás felismerését és támogatását.

Az viszont semmiképpen sem tekinthető véletlennek, hogya közoktatási rendszerek külföldön
és hazánkban egyszerre differenciálnak és integrálnak. Az osztálykeretek felbomlóban vannak,
kisebb csoportok vagy nagyobb társaságok dolgoznak együtt. Sőt azokat a gyerekeket, akiket
korábban meg akartak védeni a közönyös, néha ellenséges társadalomtól, vagyis a fogyatékos
gyerekeket, integráini próbálják az egészségesek közé. Nevezzük akárhogy a különleges iskola
rendszert, mindenképpen elszakítja a fogyatékosok at a többségtől, s néha meg is bélyegez. S mi
történne, ha Harsányi István elképzelésének megfelelően létrejönne ennek az iskolahálózatnak a
tükörképe? Valószinűlegcsak a gyerekek néhány százaléka jutna be, de mi történne velük? S mi
történne azzal a kereken 95 százalékkal, amely sem ide, sem oda nem tartozik?

Ha igaz, hogy a tehetségek védelme a társadalom érdeke, akkor ilyenfajta elkülönítésük elein
te több kárt mint hasznot okozna, később kizárólag káros lenne.

A csoportos tanulást, a csoportos nevelést éppen azért részesítik előnyben az írásbeliség meg
jelenése óta, mert a gyerekek egymásra is hatnak. Úgy is hatnak, hogyatehetségesebbek húzó
erőt gyakorolnak a többire, megsokszorozva a pedagógusok lehetőségeit. A tehetséges gyerekek
kiválogatásával, majd különválasztásával (ahogyan a tanulmányatehetségvédelmet megfogal
mazza) új, mesterséges korlátokat teremtenénk. Ezek a korlátok növelnék az emberek közötti tá
volságot, hiszen növekednének az iskolai egyenlőtlenségek. A szelekció és a korlátok mind a be
kerülők, mind a kívül rekedtek személyiségét is torzitanák - túl nagy árat fizetnénk mindannyi
an, ha megvalósulhatnának Harsányi István tervei.

Szakmailag végképp elhibázottnak a tanulmány csattanója tűnik. Tegyük fel, hogy Magyaror
szágon nincsenek kreatív foglalkozásokat elősegitő óvodák százai, nincsenek különböző szakkö
röket szervező általános iskolák ezrei, nincsenek szakirányú, illetve fakultációt lehetővé tevő kö
zépiskolák százai; mindezeken kivül legyenek különleges iskolák az úgynevezett tehetséges gye-
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rekek számára. És ezek az iskolák ne csak elit-képzést nyújtsanak, elit-bizonyítványt adjanak
(ami már önmagában is hihetetlen előny a kiválasztottak számára), hanem életre szóló garanciát
isjelentsenek, hogy ez a bizonyítvány érvényes, tehát a tehetségtelenek közül soha, senki nem fog
versenyezni velük.

A tehetségeseket nem elég felismerni, nevelni, oktatni, hanem élethossziglan "gondozni" is
kell, különben energiájuk a tehetségtelenek védőgyűrűjének áttörésére pazariódik.

Mindössze az marad homályban, mit Vesz körül ez a védőgyűrű. Valószínűleg valami szép, ér
tékes dolgot, különben nem törekednének oda a tehetségek. De ha a tehetségtelenek emberöltők

óta tudják, milyen szépet és értékeset védelmeznek, akkor nem is tehetségtelenek. Ha pedig így
van, akkor összezavarodik a támadó és a védő fogalma, már azt sem lehet tudni, kit ki ellen kell
megvédeni : ez a tehetségvédelem csapdája!

HEGEDÜS T. ANDRÁS

Legszívesebben azt válaszolnám Hegedüs T. András hozzászólására: Kedves olvasóim, vegyék
elő idézett cikkemet, olvassák el gondosan, olvassák el a hozzászólást is, aztán alakítsák ki a kér
désben saját véleményüket. Még hozzátehetném : meggyőződésből és a tudományos etika köve
telményeinek figyelembevételével írtam le mindazt, amit leírtam, s őszintén, hittel, jó lelkiisme
rettel vállalom és vallom a cikkben elmondottakat. A gondolat, amely körül folyik a szó, újkori
Európánkban I869-ben, F. Galton Londonban megjelent Hereditary genius ~, ils laws and conse
quences (Az örökletes géniusz, törvényei és következményei) című munkájában jelent meg elő

ször a korszerű pszichológia fegyverzetében. Több mint száz éve. Ám ha még mélyebbre aka
runk ásni a múltban, Comeniusig kell visszakanyarodnunk. Azóta - különböző energiával, hul
lámvölgyeken és magaslati gerinceken át - egyre magasabb csúcsok felé halad a tehetségvédelem
igaz ügyében, nélkülözhetetlen szükségességében és végső győzelmében bízó "karaván".

Hadd használjam fel a vitalehetőséget arra, hogy a nyilvánosság előtt válaszoljak a hozzászóló
néhány megjegyzésére, aki attól félti a gyermekeket, hogy éppen számukra ártalmasak a néze
teim. Vagyis a gyermekvédelem ügyének védelmében szólal fel. Furcsa fintora a magyar művelő

déstörténetnek, hogyatehetségvédelem első nagy hazai korszaka- 1903 és 1931 között - elvá
laszthatatlanul összeforrott a gyermekvédelmi munkával, amelynek legnagyobb tekintélyű szó
szólója, irányitója és szervezője az 1931~ben elhunyt Nagy László volt.

Mit szóljak ahhoz, hogy Hegedüs T. András .mézeteim veszélyességét"emlegeti? Felfogásával
legalább annyira lemaradt, mint amennyi idő 1982. április 7-e, vagyis az MSZMP Központi Bi
zottságának ismeretes határozata és aggodalmaskodó hozzászólásának dátuma, vagyis 1982 ok
tóbere óta eltelt. Azóta minden újságolvasónak, tv-nézőnek, rádióhallgatónak bőségesen alkal
ma nyílt arra, hogy felismerje: újabban immár egészen más tartalmú minősítések hangzanak el
és látnak napvilágot a tehetségvédelem ügyében. Soroljam őket? Lehetetlen! Csak annyit erről,

hogy Varga András kandidátus Szombathelyen az utóbbi másfél év alatt közel 400 olyan sajtó
terméket talált és kivonatolt, amelyek pozitívan foglalnak állást a tehetségvédelem ügye mellett.

Vitapartnerem érveit nem tekintem elfogadható, igazolható vagy éppen igazolt érveknek, s to
vábbra is csak azt tudom vallani és vállalni, hogya kiemelkedőtehetségekkel, a zsenikkel és az át
lagonfelüZi képességű emberekkel, sajátosságaiknak. képességeiknek és igényeiknek megfelelően

társadalmi szinten törődni kell. Bárcsak tizedannyit törődhetnénk velük, mint a szellemi érték
skála másik szárnyán lévőkkeI törődünk. Jó ideig világszerte az volt a helyzet, hogya társadal
mak sokkal többet foglalkoztak a fogyatékosokkal, a különböző fokú testi és szellemi elmara
dást mutató gyermekekkel, mint a kiemelkedő tehetségekkel, túlnyomó részben a családra hárít
va emezek gondját. Csak kuriózumként idézem F. Laycook 1979-ben megjelent Gifted Children
című könyvéből az alábbi adatokat:

Az USA az 1971-esadatok szerint az iskolai tanulók felső 8 százalékára elköltött I dollárral
szemben a "hátrányos nevelési helyzetű" gyerekek neveltetésére 28 dollárt, a fogyatékosok neve
lésére és gondozására pedig 48 dollárt költött. Nem lenne érdektelen utánanézni, hogy e tekintet-
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ben- akár ma is - mi a helyzet nálunk. Alig hiszem, hogy sokkal jobb volna a kiemelkedően te
hetséges magyar gyermekek részesedése az államkasszából.

Megvallom, én megelégszem azzal, ha a tehetség jelenlétét csupán.megállapítani, de pontosan
..mérni nem tudjuk. S engem nem is a zsenik definiálása, védelme érdekel. Sokkal fontosabb
számomra az átlagon fölüli tehetségek felismerése, nevelése, fejlesztése és védelme ... S most bi
zonyítgassam, hogy igenis, én is különbséget teszek képesség, tehetség, zsenialitás között? Sőt

azt is tudom, hogy intelligencia és tehetség nem azonos fogalmak. S ugyan mit szóljak az olyan
lapidáris kijelentésekhez, mint például ez: "A zsenialitással kapcsolatban ma sem tudunk többet,
minthogy a zsenik halálával nagy űr támad, egy egész nemzet gyászolja őket, és szakterületükön
messze megelőzik korukat". Hogy ennél mennyivel többet tudott már Galton kitűnő könyve ta
núsága szerint. A magyar származású Révész Géza 1952-ben megjelent Talent und Genie című

munkájában, immár 30 évvel ezelőtt, rengeteg hiteles tényt sorakoztatott föl a zseniről. S mit
szóljak ahhoz a semmitmondó megállapításhoz, hogy "képességek és tehetségek elsorvadásáért
nemigen tehetők felelőssé általában a családok, általában az iskolák"? Vajon kik tehetők felelős

sé érte?
Idézem a hozzászólásból : "Semmiképpen sem lehet demokratikusnak nevezni olyan eljá

rást ... hogy a kiválasztott gyerekek kiválasztott pedagógusokkal egészen speciális programot
csináljanak végig". - Én ilyet nem mondtam, s nem is ezért harcolok. Egyáltalában nem akarom
elválasztani a tehetségesek képzését ama bizonyos 95 százalékos középrétegtől. Annyira sem,
mint ahogya hátrányos helyzetűeket, a fogyatékosokat ma nálunk elválasztják a többiektől.

A tehetségesek kiválogatását és bizonyos szempontból külön kezelését demokratikus kötelesség
nek. ps társadalmi. nemzeti szempontból kiemelkedően fontos feladatnak tartom. Ezért vallom.
hogy mielőhh el kell kezdeni a tehetségígéretek kiválogatását, azonosítását. majd pedig azoknak a
lehetoségeknek, oktatási-nevelési kereteknek a megteremtését, amelyek számukra is biztosítjak
azt. hogy egyéni értékeiket minél magasabb szinten kifejleszthessék, .s majdan maradéktalanul a
társadalom szolgálatába állíthassák. Az, hogy milyen módok és eszközök előteremtésére futja
majd társadalmunk erőiből, az - sajnos - még nem mai probléma. Ma legfontosabb a köztudat
megfelelőátformálása. előkészítése, gyakorlati síkon pedig olyan vizsgálati módszer kidolgozása,
amelynek segítségével a 3-6. életév közőtt nemcsak azt tudjuk a megkívánt valószínűséggel meg
állapítani egy-egy gyermekről, hogy alkalmas-e a beiskolázásra, hanem azt is, hogy bizonyos
mértékben, jelentős mértékben, vagy éppen kiemelkedően túlszárnyalja kortársainak többségét
akár egyes képességek, akár általános személyiségértékek tekintetében.

Egyesek kiemelésével kapcsolatban azt írja a hozzászóló. hogy ennek helytelenségét "az összes
nagyobb külföldi és hazai módszertani elemzések bizonyítják". Hadd említsem az egyik legfri
sebb, 1982-ben megjelent könyvet, Joe Khatena Gifted Children (Tehetséges gyermekek) című

művét John Wiley and Sons kiadásában. A 480 oldalas, minden részletproblémára kiterjedő kö
tetben 697 bibliográfiai adat van. S elsöprő többségben csupán angol nyelvű irodalmat tartal
maz, mégpedig igen frisseket. Az általam ismert szakirodalom - semmi esetre sem az összes! - ta
núsága szerint bennem éppen az a vélemény alakult ki, hogya mellőzhetetlen társadalmi feladat
megoldására századunk utolsó két évtizedébenszamos igen értékes kísérlet és használható módszer
szűletett .

Szélmalomharcot vív a hozzászóló az intelligencia fogalom bevezetésével. Ma már világszerte
tisztázottnak mondhatók a vele, mérésével és az IQ-val kapcsolatos kérdések. Terman és 'mások
tapasztalatai alapján pontosan tudjuk, mire jó és mire nem jó az IQ ismerete. Azért viszont, mert
az intelligencia kvóciens nem tökéletes módszer, nem mondhatjuk, hogy semmire sem használ
ható. S ki állítja, hogy az intelligencia egyenlő a tehetséggel? És ha az IQ csakugyan nem jó, ak
kor hogyan bizonyítja a szelekció értelmetlenségét? Bár nekünk is volna egy, a Termanéhoz ha
sonlóan remek tehetségkövető vizsgálatunk! De ha ilyen nincs is, vannak pozitív tapasztala
taink, eredményeink. Hadd említsem meg két tanulmányomat, amelyet épp ebben a tárgykörben
tettem közzé: Tehetségkutató munka Sárospatakon (Valóság, 1981. 10. szám) és A manzard és a
Rácz-ház - Tanulságospataki nevelési kísérlet a 30-as és 40-es években (Napjaink, 1982. 9. szám) .

.Mire e sorok napvilágot látnak, már elkészül az 1941-ben elkezdődött állami tehetségvédelmi
munka egy részletének, a mezőkövesdi kísérletnek az értékelése.
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Mint ahogya tehetséget nem lehet azonosítani az intelligenciával, éppen úgy nem szabad a
kreativitással sem. A legkorszerűbb eredmények szerint, amelyekre az U. S. Office of Education
legfrissebb intézkedései támaszkodnak, a tehetségességnek hat kategóriáját kell megkülönböztet
nünk. Ezek:

általános intellektuális képesség (leginkább ez azonosítható a korábbi intelligencia-fogalom-
mal); .,

- kreatlv vagy produktív gondolkodás (ezen belűl is legerősebb hangsúlyt a divergens gondol
kodás kap);

- specifikus elméleti képesség (főbb területei: nyelvek, matematika, természettudományok és
társadalomtudományok) ;

- vezetési képesség;
- vizuális és előadóművészetek terén mutatkozó képességek;

pszichomotoros képesség.
Világosan kitűnik, hogya tehetségnek - bár igen fontos - mégis csak egyik tényezője a kreativi

tás, több ugyancsak fontos között. S ha valaki azt mondja, hogy nyugodjunk meg, mert a "krea
tivitás lassan húsz éve a hazai kutatás és pedagógusképzés fókuszában áll ... s a képző intéz
mény jellegétől függően 2-5 éven át tanulják a leendő pedagógusok a kreativitás felismerését és
támogatását." Nos, ennek az őt éve folyó tanításnak a gyakorlati áttételéről, a nevelésben való
érvényesítéséről igazán szívesen olvasnék részletes, hiteles összefoglalást! Mert így csak azt
mondhatom, hogy mindez bizony édeskevés ahhoz, hogy észrevehetö elörelépést tegyünk a tehet
ségvédelern terén kialakult kétségbeejtő elmaradásunkból.

HARSÁNYI ISTVÁN

Mensáros Zoltán: ZÁPORPRÓBA. A társadalmi
élet peremére szorult emberek világa mozdulatlan
világ: állóviz. szürkeség ; 'tulajdonképpen maga a
tragikum. De amennyire.ez a világ a tragikum hor
dozója. olyannyira a tragikomikum végtelen tere
is. Mensáros Zoltán immár második regénye. a
Záporprobu mégsem csak erre a lehetőségre épi
tett: az író számára ígéretesebb feladatnak látszott
a szürkeség vegetációjának érzékeltetése. A szerep
lök megválasztása is ezt tükrözi: mindegyike a kis
ember típusúnak egy-egy változata. legyen az tűz

oltó. egy trafikos család, hulladék begyűjtő, vagy
akár egy szinház: súgo. Az li életük örök egyhan
gúságának. rnúlhatatlan jelentéktelenségének. egy
naponta megújuló körforgásnak vagyunk a tanui.

Ezt a belienyészetet semmi sem zavarja. Vagy
talán a tágabb világ. a történelem, a háború. az öt
venes évek kényszeritö hutasai mégis eljutnak idá
ig? Igen is. nem is. Mcrt mindezek az események
csupán 'll rendeződő diszletek : beleszóJnak a sze
roplők életébe. de ezek az emberek mintha tudat
hasadúsosak lennének. minderről csak félig vesz
nek tudomást. Kiszolgáltatottak a világ átalakulá
suinak. de ezt valahogy mégsem érzik elviselhetet
lennek. Felcsapó vágyaik olykor valóságos esemé
nyekké kristályosodnak. már-már történetté, el
mondható, újra átélhető cmlékké. vigasszá. De
gyakoribb. hogy vágyaik és gondolataik üres káp-
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rázatként úsznak át a semmibe. Ezért marad itt
minden egy helyben, s ezért acsarkodnak egymásra
az önmagukat se értő szereplők. így hát, a létük
höz kapott ösztönös bölcsességgel várnak az elm ú
lásra. amely igy vagy úgy, előbb vagy később meg
is érkezik hozzájuk. De az evilágból való zajtalan
elmúlásuk különösnek nem számíthat, az itt mara
dottak hétköznapjai nem fognak megváltozni : az
idő tovább pereg, úgy mint eddig.

Mindez .a maga egyszerű képletekből merített
filozofikusságában. gyakran liraiságra hajlásában
azonban túlságosan fogva tartja az írót, s a szerep
lőknek, de a regény egészének is többnyire csak el
nagyolt, külsőlegesjellemzőkets nem egyedi voná
sokat juttat. Fokozza aránytalanság-érzésünket az
is, hogy a sűrűn ismétlődő, aggályosan pontos
helyszínrajzok a cselekményesség kibontakozását
néhol hátráltatják. Máskor viszont az emlékképek
sorjáztatása csúszik el a pszichologizáló általános
ságok felé. Legfőképpen azonban az irónia erő

sebb jelenlétét hiányoljuk a regényből, azt, amely
egyensúlyt teremthetett volna az író sokféle mon
danivalója között, s amely megadhatta volna a re
génynek a mélyebb társadalomkritika hangját.

(Seépirodalmi, 1982)

De Call Lajos
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