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A hazai tehetségvédő mozgalom első korszaka a századforduló táján alakul ki, izmosodik
meg, s tart 1931-ig, Nagy László halálának évéig. A második szakasz 1935-ben kezdödött Sá
rospatakon, ahonnan átterjedt más egyházi iskolákra is, majd szervesen átnőtt az 1941-ben
megszervezett tehetségvédelmi mozgalomba, amelynek keretében 1946-ban már ezernél
több, .versenyvízsgákon" kiválogatott szegény sorsú tanuló folytathatta tovább tanulmá
nyait. A tehetségvédelemnek ez a szakasza 1948-ig tartott, amikor a nyolcosztályos általános
iskola és a 16. életévig kitolt tankötelezettség - az akkori hivatalos felfogás szerint - szük
ségtelenné tette. Jó harminc év múlva, 1979-ben, Somogyban indult el harmadjára is a
tehetségvédelmi munka.

Gyökerek és alapvetés

A tehetségvédelem forrását a messzi távolban kell keresnünk. Abban az időszakban, ami
kor az embrióban meg föl sem lehetett ismerni a későbbi újszülöttet. Hosszú századokon át
a babo~ákéhoz hasonló szívóssággal tartotta magát az a hiedelem, hogy a gyermek nem
egyéb, mint kis méretű felnőtt: homunculus. Ezért alakulhatott ki az a felfogás és gyakorlat,
hogy a gyermeket éppen úgy lehet az iparban és a mezőgazdasági termelésben foglalkoztat
ni, mint a felnőttet. A legfejlettebb ipari államokban csak a múlt század közepéri születtek
olyan törvények, amelyek értelmében a 10-12 éves gyermekek munkaideje nem lehetett
több napi 10-12 óránál. Még később, a XIX. század utolsó két évtizedében kezdett hatni az
a felismerés, hogy a gyermek nemcsak a felnőttektől különbözik lényegesen, hanem egyik gyer
mek a másiktól is, akár egyazon életkori csoporton belül. Ettől kezdve' egyre parancsolóbban
jelentkezik az a követelmény, hogy a gyermekeket egyénileg kell tanulmányozni, s képessé-
geiknek megfelelő tartalmú és szintú nevelésben, oktatásban kell részesíteni őket. .

Gyermektanulmányozás - később: pedagógia - néven vált ismertté az a pedagógiai
pszichológiai áramlat, amelyből aztán kinőtt a gyermeklélektan, a neveléslélektan. a pszi
chopedagógia, az eddigiektől jelentősen eltérő "új iskola", "munkaiskola':, végső soron pe
dig a tehetségvédelem. Hozzánk erről a szellemi -rnozgolódásról először egy immár jórészt
elfeledett, de igen jelentős pedagógiai szakíró. előbb sárospataki föiskolai, majd kolozsvári
egyetemi tanár, Felméri Lajos. (1840-1894) hozott hírt Nyugatról. Az igazi, produktív tudós
és közéleti személyiség századfordulói típusának remek példaképe, akinek személyiségé
ben a kemény alkotó akarat és a meleg családi érzelmek igen szerencsésen ötvözödtek. Va
lamivel több mint száz éve - az 1879-80. évben - Trefort Ágoston miniszter kiküldte őt az
angol iskolázasi rendszer tanulmányozására. 1881-benkétkötetes, hetedfélszáz oldalas
munkában - Az iskolázás jelene Angolországban - számolt be minden tudományos igényt
kielégítő módon tapasztalatairól, amelyeket az akkori külföldi szakiródalom igen alapos
ismeretével egészített ki.

Még egy évtized sem telt el hazajövetele után. amikor - 1890-ben - megjelent A nevelés
tudomány kézikönyve című vaskos kötete Kolozsvárt - saját kiadásában. Ez az első rendsze
res magyar neveléstudományi kézikönyv. Munkáíban már megtaláljuk a tehetség, a képes
ségek eredetének azt a ma is érvényes felfogását, amely szerint ezek gyakorlás, nevelés által
kifejlesztett emberi értékek. Ezt írja például az ő sajátos, hasonlatokkal és képekkel teli stílu-
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sában: "Angolországnak nemcsak óriási acélgyárai, hanem valóban nagy középiskolái is
vannak, melyekben ... a fiúk tennészetes hajlamai vasát a jellem acélává dolgozzák fel."

A magyar pedagógiai irókről mondja, hogy "bámulatos buzgalommal őrlik le német mes
tereiknek ezerszer fölelevenített mondókáit, melyekben rendszerint nyoma sincs a gyerme
ki természet megfigyelésének", szakkifejezéssel a "gyermektanulmányozáspak". Egész sze
mélyiségét híven tükrözik az 1'890 virágvasárnapján keltezett előszavának sorai: "... azt
hiszem, hogy művemben az olvasó nem egy helyt fogja tapasztalni a gyermeki természet
iránt való őszinte vonzalmamat, és megérezni, hogy midön az ifjú természetnek egyik-másik
vonását leírtam, a szeretet mint delejfolyarn. átjárta ujjamat, s megreszkettette tollamat". S
lehetetlen meghatódás nélkül olvasni il szellemi fegyelemben edzett kemény tudós ajánlá
sát, melyet könyve élére írt: "Három drága lélek, Anyám, Feleségem és Kisfiam felejthetet
len emlékének."

1900-ban az akkori kultuszminiszteröt tanítóképzőintézetitanárt küld ki Jénába, a kor
szeru pedagógia és pszichológia egyik kiröpítő fészkébe, hadd nézzenek körül, mint valami
vel előbb Felméri Lajos. Köztük volt Nagy László is, aki gazdagon feltöltekezve tért haza, s
haláláig hasonlíthatatlan buzgalmú rnozgatója, szervezöje, ideológusa lett a magyar tanító
képzésnek, gyermektanulmányozásnak és tehetségvédelemnek.
Ő az, aki nyomban felhívja a figyelmet Felméri munkásságára, lefordítja P. Lombroso A

gyennekpszichológia Olaszországban című könyvét, Binet intelligenciavizsgálatának publi
kálása után a battériával kísérleteket folytat iskolájában, le is fordítja a mú jelentős részét,
s így lehetővé teszi Éltes Mátyás számára azt, hogy a magyar viszonyokhoz igazított intelli
genciavizsgálati módszert dolgozzon ki.

Nagy László előadásai, cikkei egymást érik a folyóiratokban. a különböző hivatalos és tár
sadalmi szervekben. 1905-ben külföldön is értékelt könyvet ír a gyermekrajzokról. majd
1908-ban megalkotja legjelentősebb, 1912-ben már német fordításban is megjelent könyvét
A gyennek érdeklődésének lélektana címmel. Mindezek a korai munkái a legszervesebben
összefüggenek későbbi tehetségvédőmunkásságával, amelynek terjedelmérőlés mélységé
ről számos tanulmányának címe is tanúskodik.

Szerencse, hogy Nagy László törekvéseivel nem állt egyedül hazánkban. A századfordu
lón szinte egy bokorban jelennek meg jelentékeny írások és szerzök, akiknek nemcsak a
gyermektanulmányozás a gondja immár, hanem az is, hogyagyermektanulmányozás által
felderített egyéni szellemi különbségeknek megfelelő tanításban és nevelésben részesítsék
az eltérő képességű gyermekeket.

Először nálunk is - éppen úgy, mint külföldön ~ csupán az iskolára éretlen, elmaradott
fejlödésú vagy éppen gyenge képességű gyermekeket szúrik ki a teljes gyermeknépesség
ből, hogy megfelelő- kisegítő iskolai, gyógypedagógiai - nevelésben részesítsék őket. De fo
kozatosan az a gondolat is tért hódít, hogy ugyanúgy, ahogy a gyengéket is képességeiknek
megfelelő iskoláztatásban részesítik, 'a kiemelkedő tehetségek neveléséről, oktatásáról is
gondoskodni kell.

Tiedemann Tapasztalatok a gyermekek: szellemi képpességeinek fejlődésérőlcímu könyve az
első - 1879-ben írt - gyermektanulmányi jellegű német könyv, amelyet Pethes János csur
gói tanár 1898-ban lefordított magyarra. 1900-ban megjelenik az első magyar gyermekpszi
chológia, szintén Pethes János munkája: Gyennekpszichológia a szülok, tanítók és tanitá
növendékek számára. 1905-ben lát napvilágot Ranschburg Pál alapvető műve: A gyermeki
elme ép és koros mükodése, valamint Szitnyai Elek A szellemi tehetségek eredete című munká
ja. 1909-ben Weszely Ödön adatja ki A modern pedagógia útjain, 191O-ben pedig Dóczy Jenő

Tehetség és iskola círmí könyvét ezzel az alcímmel: A szellemi tehetség fokának és irányának
figyelembevétele az iskolában. Íme, egy sereg olyan kiadvány, amely hitelesen megalapozta a
hazai tehetségvédelmi mozgalom első korszakát.

Mindezek a munkák lépésrőllépésreközelednek a differenciálpszichológia és -pedagógia
kidolgozásához, amelynek eredményeképpen megszületik az a végleges felismerés, hogya
gyermekek azon túl, hogy nem kezelhetok: [einottekként. korosztályukon belül egymástól is

'olyan mértékben különböznek, hogy minden fejlett oktatási- nevelési rendszer mellozhetetlen
feladata minden gyermeket a képességeinek, potencialitásainak, teljesítőképességénekmegfelelő
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nevelésben részesíteni. Egy angol szállóige tartalma szerint: "Semmi sem olyan igazságtalan,
mint ha a kűlönbözö gyermekeket egyforma igények szerint tanítanánk": Ma ezt így fogal
mazzuk meg: nem az egyforma nevelés a demokratikus, hanem az. amely messzemendere figye
lembe veszi az egyéni különbségeket és teljesítőképességet.

Nagy László erről a kérdésről már egy 1903-ban írt tanulmányában - A gyermektanulmá
nyozás módja és szempontjai - így nyilatkozik: "A gyermekek nem búzaszemek a vékában ...
Győzedelmeskedniekell azon felfogásnak. hogy a gyermekek mindenike külön individuum,
akinek saját hajlamai, törekvései, gondolatvilága, testi állapotai, értelmi képességei vannak,
ezért külön elbánásban kell részesülnie. Egyszóval tágítani kell, különösen a középiskolák-
ban, az uniformitás vaskapcsain." '

Bár a francia Binet-Simon vizsgálat eredetileg az értelmi szempontból hátrányos helyze
tű gyermekek kiszűrésére készült, hamarosan kiderült, hogy egy bizonyos korosztályban 
főleg a 3-14 éves korhatárok között - azt is kimutatja a vizsgálat, ha egy gyermek 1-2-3
évvel előbb jár az értelmi fejlődés útján, mint életkorának átlagnépessége. Ezt a vizsgálati
módszert többen finomították, módosították, s a mind ez ideig legkiterjedtebb és legmé
lyebbre hatoló tehetségvizsgáló eljárás számára az amerikai Terman is az általa kidolgozott
Stanfrod-Binet vizsgálattal válogatta ki a kísérletben részt vevő mintegy 1500 tehetséges
gyermeket.

E módszer használhatósága mellett tanúskodott Nagy László is egy vitacikkhez írt meg
jegyzésében (A Gyermek, 1918.30. p.): "A szerzö - Lakatos Pál- a közepes tehetségűekeseté
ben még a finom különbségeket, az alkalmassági fokokat is meghatározhatónak véli, de
lehetetlennek tartja atehetségi kvalitások magasabb fokainak megállapítását. Ez az állítás
általános érvénnyel kimondva nem felel meg a valóságnak. 'Elsősorban azt kell megjegyez
nünk, hogya 15-18 éves serdült ifjaknál. ahol ma még tényleg nagy, de nem leküzdhetetlen
nehézségei vannak a tehetségi grádusok megállapításának, teljesen elegendőaz alkalmassá
gi foknak a megállapítása ... Ami pedig a 15 évnél kisebb korú gyermekeket illeti, a gyer
mektanulmányi és pedagógiai vizsgálati módszerek maifejlettsége mellett különös nehéz
ségek nem állnak útjában, hogy a tehetség fokát, vagyis azt, hogy valamely gyermek intelli
genciája- vagy valamely részletképessége 1-2-3 évvel haladja-e meg az átlagot, megközelítő
pontossággal megállapíthatjuk."

Pedagógiai és pszichológiai szakíróink legjava már az 191O-es években világosan látta és
egyértelműen vallotta, hogy a gyermekek "összértelmessége" egyazon életkoron belül is na
gyon különböző, ami természetesen azt is magával hozza, hogynem lehet őket ugyanolyan
nevelésben és tanításban részesíteni. Mindenkitől csak a tőle telhető legjobb eredményt
várhatjuk el, ezért kell a fogyatékos tehetségűeketkülön nevelni.

Nagy László 1908-ban nyomatékosan síkraszáll azért, hogy a tanítás és a nevelés kereté
ben messzemenően figyelembe vegyék a gyermek spontán érdeklődését, annak irányát. A
pedagógusnak bátran kell és lehet támaszkodni a gyermek természetes érdeklődésére,

mert ebben az esetben fejlesztheti őt a legeredményesebben. Az érdeklődés irányának fel
ismerése a jellemfejlesztés szempontjából is fontos, az pedig melldzhetetlen nevelői feladat,
hogy tehetséges fiataljainkat etika ilag.is értékes személyiségekké tegyük. Azóta már felismertük,
hogy az érdeklödést lépésről lépésre tovább lehet fejleszteni, s így szomszédos vagy akár
messzibb területekre is átvinni.

A szellemi tehetségek eredete

Vannak értékes nevelési könyvek, amelyek csak egyes könyvtárakban találhatók meg, s ott
is csak helyben olvashatók. Ezért nem csoda, ha előbb-utóbb feledésbe merülnek. Ilyen
Szitnyai Elek könyve is A szellemi tehetségek eredete (1905). A szerzö budapesti fögimná
ziumi tanár, s tanulmányát a Magyar Filozófiai Társaságban olvasta fel 1904-ben.

Alaposan ismeri kora külföldi szakirodaimát és bőven merít is belőle. Olykor - természe
tesen - számunkra elavult nézeteket is hangoztat. Az ,ő k.orában például még nem volt elég
gé tisztázott az atomok szerkezete, s még az elektronokban találja meg az emberi tulajdon-
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ságok magyarázatát. Ma már tudjuk, hogy ezek hordozói a kromoszómák és a gének, Vagy:
ő még bizonyítottnak tekinti, sőt lángeszű felismerésnek minösíti 1. Gall frenológiáját.
Mindezeket leszámítva el kell ismernünk, hogy a talentum értékelését igen fejlett és korrekt
módon végzi el. Ismerkedjünk meg néhány gondolatával:

- ami szép és nagy van a világon, s ami dicsőségeset az emberi elme alkotott, az mind a
talentumoknak köszönhető;

- de fájdalom, néha oly talentumot is honorál a világ, amely a közboldogulást egy lépés
sel sem vitte előre, máskor meg a közboldogulás és haladás valóságos emeltyűje is elisme-
rés nélkül marad; -

- bizonyos, hogy az emberiség haladása, boldogulása tekintetében nagyon kívánatos,
hogy minél több olyan talentum legyen közöttünk, amely nemcsak gyönyörködtet, hanem
amely a világ haladását s a közboldogulást előbbre viszi ... Szitnyai arra az eredményre
jutott, hogy a talentum eredete sok embernek életétől függő fejlődési folyamat; oly szövet,
melynek szálait, rajzait a szűlök és ősök élete, gondolkodása, fantáziája, testi ereje, vagy
gyengesége, testi és lelki bajai öntudatlanul fonják, amely tehát változni fog oly módon,
amily módon a fonó elemek, az emberek tulajdonságai, élete változni fognak. Ez gyönyörű

perspektívát és reményt nyújt arra nézve, hogy-ha az emberiség élete, munkásságának irá
nya, ideáljai, gondolkodása, fantáziája, szóval egész testi és lelki élete szebb és nemesebb
lesz, a nemzedék nemcsak alakra lesz szebb és egészségesebb, de jobb is, s az igazi talentu
mok száma mindjobban fog szaporodni, ami ismét a haladást és közboldogulást fogja elő-

mozdítani. '
Mint látjuk: Szitnyai a nevelési optimizmus képviselöje. Már ekkor elölegezi azt a felfo

gást, mely szerint a tehetség biológiai és társadalmi örökségén, valamint tanuláson, önkifej
tésen alapul. Az általa használt tehetségdefiníció is egészen modern:

"A talentum vagy tehetség annyit jelent, hogy valaki az emberi tevékenység egy bizonyos köré
ben éles felfogása, ítélete, szellemi alkotásai, szával mintegy fokozódott lelki ereje által válik ki
társai kozid . . . - írja. - Ha a szellem mükodése, főként eredeti alkotásai révén, oly kiváló, hogy
szinte csodálatunkat hívja ki: akkor genie-ről beszélhetünk . . . A talentum olyelmeműködés,

mely bizonyos körben: 1. kedvvel és élesen tud megfigyelni; 2. tiszta, világos ítéletű s így
éles felfogású; 3. gyorsan feltalálja a hasonlóságokat s ezen a réven jól következtet; 4. termé
kenyafantáziája; 5. jó a memóriája. Mindezt azonban csak a saját körében, abban az irány
ban, amelyben diszpozíciókkal rendelkezik.

Vallja, hogya nép- és középiskola a talentumok csak egy részének tud táplálékot adni,
sőt számos tehetség nem is kap táplálékot. "Sok'tankönyv valóságos merénylet a gyermeki
értelem ellen." Sok talentum idő előtt kénytelen elhagyni az iskolát, sok pedig nem az
iskolában, hanem az életben kezd kibontakozni. Sok jeles az életben lesz "elégségessé", és
sok elégséges azéletben válik "jelessé" ... Lehetséges, hogy bizonyos lappangó tehetségek
igen kedvező hatások nélkül egyáltalán nem nyilvánulnak meg ... Másrészt: egészen új
talentumot a környezet, a nevelés, a miliö nem teremt.

Igen modern Szitnyainak a tehetségvédelemről vallott felfogása: "Minthogy a kozboldo
gulást, a világ előrehaladását a jó gondolatok, alkotások, találmányok révén ci talentumok esz
kozlik; azért az egyesnek, a családnak, a társadalomnak, az államnak, sőt az egész emberi
ségnek . . . érdekében van, hogy a saját hatáskörében minden lehetőt megtegyen. hogy az igazi és
mélto talentumok tápot, mükodési kört nyerhessenek." Ennek azonban a világ kezdete óta
igen sokszor a tudatlanság és az irigység állotta útját.

,,l910-ben látott napvilágot - mint említettük - Dóczy Jenő A tehetség és iskola című

műve. Alcíme: A szellemi tehetségek fokának és irányának figyelembevétele az oktatásban. E
jelentős könyv szerzöje fiatal, mindössze 29 éves irodalomtörténész, kritikus, kultúrpoliti
kai író. Munkája a lehető legteljesebb szakirodalmi tájékozottságot mutatja. Felfogása szin
te minden lényeges területen ma is korszerű, érvényes. Gondosan felépített kötetének már
tartalomjegyzéke is meglep gazdagságával. Kiderül belőle, hogy a kérdésnek úgyszólván
valamennyi fontos vetületével foglalkozik.
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Ismerkedjünk meg Dóczy néhányalapgondolatával:
- a fejlődő civilizáció nemcsak a társadalom fokozottabb szocializálódásához vezet,

hanem egyúttal mind nagyobb lehetőséget enged az egyénnek arra, hogy hajlamait, tehet
ségeit szabadon kifejlessze, képességeit saját egyéni céljai szerint fölhasználhassa. Így ha
ladhat a maga által hasított mezsgyén mint egyén függetlenül, és így válik legnagyobb
hasznára a köznek is, mint a társadalom tagja; .

- .ha kötelességeink vannak a szocietással szemben, úgy az egyéníségnek is Ínegvannak a
maga jogai. Ilyen jog, hogy az egyén a maga tehetségét teljesen kifejleszthesse, érvényesíthesse s
abban a körben munkálkodhassék, melyre hajlama, tehetsége predesztinálja. Ennek a két
szempontnak a harmóniájából születik meg az egyéni boldogság és a társadalmi jólét, a
civilizáció ... Különösen fontosak a tehetség egyéni differenciái ... A talentum kifejlődésé

re nagy hatással van a gondos nevelés. Az oktatás. a nevelés a növendék tehetségét, meg
lévő, előnyös hajlamait folytonos gyakorlás útján fejlesztheti ki.

A nevelésre váró szerep: "fölismerni, megbecsülni a növendék lelkében szunnyadá hajlamo
kat és azokat a legteljesebb kifejlésre segíteni . . . Eredményes nevelés csak az individualizáló
nevelés lehet, amely számba veszi az egyéni tehetségek kvantitatív és kvalitatív különbségeit. "

Miért ne lehetne olyan gondos figyelemmel kísérni a tehetséges gyermekek fejlödését,
mint Németországban az abnormisok kisegítő iskoláiban, teszik? - veti fel a kérdést. A kü
szöbön álló, nagyon időszerű iskolareformmal kapcsolatban a furkációs szakosított tanter
vu megoldás mellett foglal állást, majd a tanítói hivatás társadalmi megbecsülése, anyagi
értékelése mellett száll síkra. A pedagógus társadalom együttműködésenélkül a társada
lom "szent elégedetlensége" mit sem használ. De a lázas társadalmi akciónak köszönhetjük,
ha "néha a szakkörök is megmozdulnak, s a közoktatás nagy problémája állandóan az
érdeklődés homlokterében áll. Ebből az érdeklődésből, a hazai nevelés- és oktatásügy me
leg szeretetéből fakadt szerény igényű munkánk is" - fejezi be gondolatébresztő könyvét
Dóczy.

Gazdag színtöbbletet vitt a magyar tehetségvédelmi munkába az egyetem pszichológiai
laboratóriumának vezetője, a később külföldre távozott és európai hírű szaktudóssá lett
Révész Géza. Miközben Nagy László vaűczatlan lendülettel folytatta értékmentőszervezö és
irodalmi munkásságát, felnőtt mellé az ízig-vérig pszichológus Révész Géza, aki különösen
két igen fontos írásával gyarapította a magyar tehetségvédő mozgalom első korszakának
szakirodaimát. A tehetség időszerű problémái címu cikke a Magyar Pedagógia 1917-es évfo
lyamában jelent meg, majd 1918-ban írt egy példamutató színvonalú kis könyvet A tehetség
korai felismerése címmel. Ebből a két írásból érdemes emlékezetünkbe idézni a következő

gondolatokat:
- a jövő pszichológiájának és pedagógiájának egyik legfontosabb kérdése lesz a tehetsé

gek és képességek mínden irányba kiterjedő tanulmányozása ... A pedagógia feladata a
pszichológiai ismeretek alapján megállapítani azokat az elveket és mödokat, melyek segít
ségével a tehetséget fejleszthetjük, művelhetjűk, kibontakozását segíthetjük ... A nevelés
tudománynak célja a tehetséges ifjúban azokat az erkölcsi erőket felszínre hozni, melyek őt

az egyre fellépő akadályok ellenére is alkotó törekvésében megerősítik és serkentik. De a
pszichológia és a pedagógia feladatainak megoldásával nem teljesítettük még kötelességün
ket a nemzet tehetségeivel szemben mindaddig, míg nem nyújtottunk nekik alkalmat értel
mi és erkölcsi értékeiknek a lehető legnagyobb kifejtésére és értékesítésére. "Mi még arra
sem eszméltünk rá - írja -, hogy a tehetségesek felkutatása és ezeknek nemzeti célok érde
kében való felhasználása a legfőbb kulturális s politikai kérdések elD'ike. Nálunk még nem
vált igazsággá, hogy a tehetségesek elhanyagolása a nemzet gazdaságának lelkiismeretlen
tékozlása, hogy ez a veszteség sohasem pótolható s hogy ezért senki sem vállalja a felelőssé

get. Végre eljutottunk odáig, hogy külön iskolákat állítunk fel az elmaradt és gyengeelméjű;

menhelyeket az elhagyott és elzüllött gyermekek számára, szóval hogy az alsóbbrendű, a
rendesnél gyarlóbb gyermekek gondozását állami feladatnak tekintjük, de hogy legalábbis
hasonló védelemben részesítsük a tehetséges ifjakat és gondoskodjunk a tehetséges embe
rekről, az a gondolat nálunk még nem vert gyökeret."
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"Végre be kell látnunk, hogy a nemzet legnagyobb kincse a szellemi, erkölcsi, akarati és
érzelmi tulajdonságokban gazdag egyének összessége, ezek hozzák létre gondolataikkal és
tetteikkel a nemzet maradandó értékeit, ezek elméjében alakulnak ki azok a vezérlő esz
mék, melyek a nemzet tagjainak törekvésében és cselekedeteiben jelentkeznek, ezek terem
tik meg a nemzeti ideálokat és közelítik meg azokat, ezek kapcsolják össze a nemzet tagjait
egymással és létesítenek összeköttetést a világ kultúrái között. Az ő kiváltságaik abban áll
janak, hogy megadjuk nekik mindazokat a feltételeket, melyek tehetségük fejlesztésére és
érvényesülésére szükségessé válnak. Ez az idea azonban csak úgy valósítható meg, ha a te
hetség kibontakozását már a gyermek- és főleg az ifjúkorban, figyelemmel kísérjük, ha a
tehetség jelenlétét és irányát eleve megállapítjuk, sőt, ha szükségesnek látszik, a tehetsége
seket már az iskolázás ideje alatt sajátos oktatásban részesítjük, és bizonyos kortól kezdve
szakosztályok vagy szakiskolák gondjaira bízzuk."

(A tanulmány második részét 1984. februári számunkban közöljük.)

Cseh Kár.1y versei

KIÁLTÁS

Tűre szúrt lepkék gyűjteménye:

virágzik az éjben a mák
beüvegezte a holdfény
a kert négyszögébe
Fekszenek a gyermekkor halottai
átlátszó koporsóban

JELENLÉTÜNK

t.

Vallatsz mint fejsze a fát
szerelmünk forgácsai az avaron
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Egymásra épülő temetők az évek
vastagodnak az emlékek rétegei
ropognak az őszülő bordák
S [ájdalmában úgy kiált a férfi
mint akit élve földbe ásnak
Hátha meghallja valaki

II.

Pusztuló erdő mindkettonkben
menekülnek őzek és farkasok


