
Csermely Péter laudációja 

 

Furcsa érzés Csermely Péter barátomat laudálni, hiszen barátságunk ismeretségünk egymás vállára 

vetett küzdelmünk csaknem negyed évszázados. 

Jól emlékszem arra az ismeretterjesztő látogatásunkra Békés megyében, amikor hárman, három 

nemzedék Csermely Péter a fiatal kutató, jómagam és Csurgay Árpád az Akadémia akkor főtitkár- 

helyettese magyaráztuk a tudomány a jövő és a tehetségek kibontakoztatásának útját, nagy lelkesen, 

maroknyi közönségünknek. 

Aztán útjaink egy időre elváltak én a felsőoktatási tehetséggondozás, Péter a középiskolások a kutató 

diákok irányába fordult. Kapcsolataink persze tovább éltek, mert a tehetség egy és oszthatatlan, nem 

függ semmi mástól, csak az adottságtól, kibontakoztatása azonban nem egyszerű feladat. Tettük a 

magunkét jártam a kutató diákok nagyszerű nyári táboraiban, konferenciáin, és bíztattam őket 

továbbtanulásra, kutatásra a jövőbe vetett hitbe. 

Péter Späth Andris barátomat váltotta a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának 

elnöki székében. Több, mint 10 év alatt nagyszerű tudományos iskolát épített fel, de nem hagyta el a 

fiatal korosztály támogatását sem.  

Közben telt az idő, Péter nagyszerű tudós lett és tudománya, a hálózatkutatás átformálta a magyar 

tehetséggondozás addig kicsit eklektikus alkalomszerű és talán koordináció nélküli fejlődését. 

Ismét összetalálkoztunk, amikor az ösztönös Tehetségpártolók Baráti Köre és tehetségtérkép 

kezdeményezésemből rendszer született, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a MATEHETSZ és a 

TehetségPont hálózat. 

Péter bölcs ember, azt mondta legutóbb nekem, hogy 10 év és váltani kell. Ez az oka annak, hogy most 

életműdíjat adományozunk neki. Ez a bő évtized olyan teljesítmény, ami egy életútnyi munkát takar 

még akkor is, ha Péter új vizekre evezett akadémikusként bemutatva a világnak, hogy így is lehet…, egy 

nemzetközi szervezet élén. 

Nem köszön el, velünk marad, de tervei másfelé szólítják. Mielőtt átadom a Tehetségek Szolgálatáért 

életműdíjat, egy személyes momentummal szeretném kiegészíteni róla alkotott képünket, példás 

életének egy sajátos aspektusával: 

Nevelt fiának apjaként bizonyított személyes példamutatással, aki nagyon lentről indult, de Péter 

személyes varázsa boldog, megállapodott és sikeres emberré tette. 

Így együtt ez Csermely Péter. Hosszú időre beírta magát a magyar tehetséggondozás történetébe 

Kívánok neki sok erőt, sikert, jó egészséget, a közösség érdekében is. 

Péter, továbbra se vedd fel a telefont, és írd tovább e-mailjeidet, teljesedj ki az alkotásban, 

kutatásaidban és a hálózatszervezésben. 
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