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Mint fizika-matematika szakos tanár látogatok időnként a honlapjukra. Azt hittem, a Dobó-

Topa-transzformáció, ami a Lorentz-transzformációt váltja, meghozza Önök számára az 

áttörést, miután az elméleti fizikában nélkülözhetetlenné válik, ha egzakt alapon akarunk 

természettörvényeket tárgyalni. 

Fájdalmas kiábrándulással kellett fölismernem, hogy ez mindmostanáig nem következett be, 

hogy voltaképpen Patyomkin-faluban élünk, ahol szándékosan szemfényvesztés minden. Itt az 

alkotásnak nincs és nem is lehet igazi értéke, a kivételes képességnek, tehetségnek 

megbecsülése és érvényesülése. (Ezt a hozzászólók véleménye is alátámasztja!) 

Azt hittem, majd tanítványaimnak példaként beszélhetek az Önök nagyszerű eredményeiről, 

sikeréről. A tehetségesebbeket bátran buzdíthatom arra, hogy kivételes adottságaikat, 

képességeiket egyetemeken fejlesszék tovább, váljanak tudósokká, kutatókká, alkotókká. 

Ezt ma már nem merem vállalni, mert nagy az esélye annak, hogy az előre nem látott, nem 

várt kudarc, értelmetlen harc és küzdelem megkeseredést, kiábrándulást okoz nekik, aminek 

én is előidézője, okozója lehetek. – Más szóval, semmi garancia nincs arra, hogy 

tehetségüknek megfelelően érvényesülni tudjanak, sikeresen dolgozhassanak, alkothassanak. 

Szomorú és lehangoló, mi több, meghasonlás ez annak, aki fiatalok tanításával, pályára 

segítésével foglalkozik, s elbizonytalanodik abban, hogy mit adjon útravalóul nekik! 

* 

Kedves Tanár Úr! 

Nagyon megértjük helyzetét, és sajnáljuk, hogy nem tudunk Önnek felelősséggel tanácsot 

adni. 

Ha abból indulunk ki, hogy a tehetségek felkarolása intézményesen folyik, akkor azt nem 

lehet nem figyelembe venni! Csak hát ki tudja, hogy ez hogyan és miként valósul meg, eléri-e 

célját, szolgálja-e azt az elvárást, amit remélnek tőle – vagy inkább azon deprimált emberek 

táborát növeli, akik nem lelnek örömet a munkában, s úgy vélik, pályát tévesztettek. 

– Megkeseredett, depressziós és meghasonlott értelmiséggel nem lehet a társadalom fejlődését 

segíteni. Jó lenne, ha ez tudatosulna mindenkiben. Ha a tudósnak, az alkotónak állandóan a 

„bizonyítás”, a „produkálás” és igazodás kényszere alatt kell dolgoznia és élnie, abba 
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egészsége könnyen beleroppanhat, egzisztenciája pedig veszélybe kerülhet. – Sajnos ez létező 

jelenség, tény, röviden: realitás! 

          (Dobó-Topa) 
Budapest, 2014. január 28. 


