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LECTORI SALUTEM! 

Egy tehetségműhely egész éves munkájának eredményét tartja kezében a 
kedves Olvasó: a Batthyány Lajos Szakkollégium tagjainak írásait tartal-
mazza ez a kötet.  

A tömegképzéssé váló felsőoktatásban, és az ezzel párhuzamosan egy-
re élesebbé váló hazai és nemzetközi versenyhelyzetben minden eddiginél 
nagyobb jelentőséget kap a tehetséggondozás, vagyis az ígéretes fiatalok 
kiválasztása, felkarolása, támogatása, és a tehetségükhöz méltó pályán való 
elindítása. A tehetséges fiatal kutatók és gyakorlati szakemberek ötletei, 
munkája, és az általuk elért eredmények viszik előre az országot, és általuk 
tudjuk megőrizni küzdelmek árán kivívott helyünket a nemzetközi tudomá-
nyos és szakmai életben. Ha csak egyetlenegy zseniális tudóst, iskolaterem-
tő gondolkodót, újító szakembert tudunk is adni a világnak, már megérte 
minden fáradozásunk, amit a jövő ígéretes tehetségeinek felkutatására, 
tehetségük kibontakoztatására szántunk. 

A tehetség fogalma azonban az élet minden aspektusát a közgazdaság-
tan nyers logikájával szemlélő világunkban igencsak kemény diónak, szinte 
rendszeridegen elemnek bizonyul. A tehetség ugyanis nem fejezhető ki 
számokban, nem mérhető súlyra, hosszra, űrtartalomra vagy sebességre. A 
tehetségnek nincsen ára sem, csak értéke. A tehetség nem mutatható ki 
műszerekkel, ám a figyelmes szemlélő mégis észreveszi. Kezdetben lehet, 
hogy csak egy alig észrevehető kis szikraként bújik meg valakinek a pillan-
tásában, vagy vibráló feszültségként egy fiatalember hanghordozásában, 
amikor választott hivatásának rejtelmeiről beszél. A tehetség magja azon-
ban ekkor még csak ígéretet hordoz magában. A tehetséget gondozni és 
táplálni kell, fejlődéséhez pedig biztosítani számára a legjobb körülménye-
ket, és munkánk nyomán egyszer csak szárba szökken, majd virágba borul. 
A tehetséggondozó munka gyümölcsét csak ezután élvezhetjük: amikor a 
tehetség a társadalom hasznára válik. A tehetség kibontakozásához azonban 
elsősorban idő kell – van, akinél több, van, akinél kevesebb. 

A tehetségsegítésre fordított idő, energia és anyagi áldozat nem térül 
meg azonnal, közvetlen gazdasági hozamot pedig mi magunk nem fogunk 
realizálni belőle később sem. Mégis, biztosak lehetünk benne, hogy a tehet-
ség a legjobb befektetés, ami több ezerszeres hasznot hoz. A kimagasló 
tehetségek ugyanis nem csak hazánk, hanem az egész emberiség fejlődésé-
nek mozgatórugói voltak és lesznek mindig is. A tehetségek támogatása 
tehát befektetés a jövőbe, a bölcs ember – és a bölcs nemzet – pedig a ne-
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héz pillanatokban is a jövőt tartja szem előtt. A tehetséget, mint a jövő ígé-
retét saját fogalomrendszerében nem tudja kezelni a rideg gazdasági racio-
nalitás. Azt csak a figyelmes, gondolkodó, érzékeny és előrelátó ember 
képes felfogni. 

A Batthyány Lajos Szakkollégium egy évtizede tűzte zászlajára a te-
hetséggondozás jelszavát, és azóta a tehetségsegítés valódi műhelye lett 
Győrben. Sok munka, küzdelem, és befektetett energia kellett ahhoz, hogy 
ide eljussunk. Fáradozásunk sikerét szakkollégiumunk növendékeinek elért 
sikerei mutatják nekünk.  

Munkánk legújabb gyümölcse ez a kötet, amelyben a közreadott írások 
a szakkollégisták tudományos kutatásainak és sikeres csoportmunkájának 
eredményeit jelzik. Büszkén nyújtjuk át ezt a művet a nagyközönségnek, 
mert tudjuk, hogy nem csak az egyes asztaltársaságok – szakkollégiumi 
munkacsoportok – egész éves munkáját tükrözik a benne foglalt írások, 
hanem minden szakkollégista egyéniségének, önálló karakterének nyomait 
is magukon viselik. A kötet tanulmányait hallgatóink saját kutatásaik nyo-
mán írták, és sajtó alá is szakkollégistáink maguk rendezték.  

Izgalmas utazásra invitálom most az Olvasót, számos különböző tu-
dományterület berkeibe kalandozhatunk el a következő lapokon. Kellemes 
időtöltést kívánok! 
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