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ELSŐ TÉTEL
A TALÁLMÁNYOKHOZ VEZETŐ HÉT HEURÉKÁRÓL ÉS A FELFEDEZÉSRŐL
EGY BESZÉLGETÉS AZ ELTE 11 NYELVÉSZHALLGATÓIVAL
Nemrég – 2014 őszén – meghívott előadóként egy másfél órás ismertetőt tarthattam a nyelvtanításról, -tanulásról fiatal nyelvészhallgatóknak az ELTE-n. Jelen
volt csoportvezető adjunktusuk is. Meghökkentettem a hallgatókat is, tanárukat
is. Amikor zárásként átadtam a szót nekik, hosszú csönd következett. Az egyik lány
végül megszólalt: „Ez döbbenet”. A mellette ülő is elismerőleg mondta: „Összezavarodva, felkavartnak érzem magam.” De miért is?
Kellett előtte a másfél órás együtt gondolkozás a nyelvről, az elméről, a beszédmegértés testi vonatkozásairól, az alvás közben bekövetkező tudásmegszilárdulásról, és így tovább.
Megmutattam azt a hét lényeges felismerést – a hét Heurékát –, amivel egy
emberöltőnyi idő alatt alapjaiban és részleteiben megváltoztattuk a nyelvtanulási
szokásokat – teljesen.
Az elvek tisztázása mellé kellett egy
gyakorlati bemutató is. Kellett, hogy érzékelhető, elképzelhető legyen az új alappillérekre helyezett, ma már jól működő
nyelvtanulási módszerünk. Pontosabban,
hogy belelássanak a fő összefüggéseibe
és néhány részletébe. Megláthatták, hogy
így valóban nem kemény munka, nem önsanyargatás, hanem élvezetes időtöltés a
nyelvtanulás.
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Emlékeztetőül:
A heuréka – görög szó.
Jelentése: megtaláltam.
Arkhimédész fürdés közben fedezte fel
a felhajtóerőt, amikor azt kelle% #sztázni, hogy #szta aranyból van-e az uralkodó koronája. Rájö%, hogy ha vízbe
mártja a koronát, akkor a víz szintje anynyival emelkedik, amennyi a korona térfogata. A legenda szerint ekkor örömében Arkhimédész meztelenül kiugro% a kádból, és úgy rohant végig az
utcán, miközben azt kiáltozta, hogy
„Heuréka!”.
Ez metaforája le% a hirtelen jövő megérzésnek, az amúgy magától értetődő,
rejte% összefüggések felismerésének.

ELSŐ TÉTEL

Hogy miért? Azért, mert semmit nem kell a nyelvtanulónak szándékosan megjegyeznie. Nem kell szavakat tanulnia, nem esik szó nyelvtani szabályokról, és mégis
minden lecke minden mondatát azonnal megértik. A helyes kiejtésüket – artikulálásukat – az anyanyelvi kiejtés mintáját követve azonnal ki is próbálják. Később be
is gyakorolják. Még később már rekonstruálják is e mondatok százait, ezreit – szóban, írásban. Mintákat kapnak arra is, hogy módosított tartalmakhoz, jelentésekhez hogyan igazíthatják a mondatok formáját.
Ez tehát egy természetes, egymásra épülő, áttekinthető folyamat. Eredményeként hamar kialakul a megnyilatkozás egészére vonatkozó globális beszédmegértés
képessége. A leckék szövegétől függetlenné váló, globális beszéd-értés ez. Az, ami
megelőzi az idegen nyelvi beszédet. Ezerszer könnyebb ugyanis valamit érteni, mint
jól csinálni, megcsinálni.
Az önálló beszédkészség tehát, ahogy az életben is, nálunk is lassabban, fokozatosan alakul ki. Azzal együtt, hogy a felnőtt embernek ehhez összemérhetetlenül
kevesebb időre van szüksége, mint amennyi a gyermeki beszédfejlődéshez szükséges.
Nálunk elvárások, követelmények, tanulói stresszek nélkül alakul a nyelvismeret. Kivárjuk, amíg a készségek beérnek. Persze, nem tétlenkedve várjuk, hogy egyszerre csak előbukkanjon és rendelkezésre álljon a tanuló beszédéhez szükséges
repertoár. A helyes, rövid válaszok gyűjteményéből a tanulók kiválaszthatják maguknak azokat, amelyeket aznap használni akarnak. Kérdéseink láncolatára pedig
ki-ki a pillanatnyi kedve szerint ezekből felel.
Az ELTE-bemutatón a többség számára új nyelv – az olasz – egy nyelvleckéjén
megmutattam a módszer lényegi elemeit. Csoda-e, ha ennyi újdonság láttán, hallatán, a végén megdöbbenésükről szóltak?
A könyv olvasói számára ugyanezt nem lehet nyújtani.
Helyette érzékeltetni próbálom azt a hét lényegi felismerést – a hét Heurékát –,
ami módszerünkben megtestesül.
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A BESZÉDSZÁNDÉK MEGÉRTETÉSÉNEK
„KOLUMBUSZ TOJÁSA-EGYSZERŰSÉGŰ“ MEGOLDÁSA

Amilyen nehéz feladat a legendás kolumbuszi kemény tojást stabilan a csúcsán
megállítani, ugyanannyira megoldhatatlannak tűnő, de végül éppenséggel egyszerű a természetes nyelvtanulás kulcsmozzanatát
felismerni. Vegyük ehhez észre, hogy a megértéssel, megértetéssel bajlódik mindenki, aki idegen nyelv tanításával vagy
éppen tanulásával foglalkozik.
A megértés elősegítésére hozták létre a szótárakat, a nyelvtani leírásokat, a különféle tanszövegeket, a nyelvkönyveket
vagy éppen az audiovizuális taneszközöket, a képes szótárakat, a
filmeket, a szoftvereket, az interaktív és egyéb módszereket. Ezért
fordítgatták le a nyelvtanárok szóról szóra, mondatról mondatra az idegen nyelvű
mondatokat, és magyarázták rajtuk keresztül a nyelvtani összefüggéseket. Ezernyi
próbálkozás, hogy támaszokkal ugyan, de megálljon a csúcsán a kemény tojás.
Vagyis hogy az emberek nyelvtudás nélkül megértsék az idegen nyelvi beszédet,
szöveget. Erre kerestem magam is valami célszerű megoldást, és szerencsémre sikerrel jártam.

AZ 1. HEURÉKA –

A MEGÉRTÉSRŐL

Feltűnt, hogy a nyelvlecke mondatait viszonylag hosszú, természetes szünetek
tagolják. Vajon ezekben a szünetekben a hangfelvételeinken el tudnánk-e hadarni
a következő rész jelentését magyarul? Azonnal kipróbáltam. Többnyire lehetett, de
olykor több idő kellett volna rá.
Végül egy huszárvágással kivágtam magamat a problémából: a következő idegen
nyelvi mondat elé helyeztem el a mondat didaktikai fordítását12 a hangfelvételen.
Bevált. Varázslatos útra találtam, és sejtelmem sem volt róla, hogy hová vezet.
12

A didak#kai fordítás – ha kell, akár a magyarosság rovására – rávilágít a célnyelvi mondat
közel szó szerin# jelentésére is.
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Mi ebben az új, és mi ebben a varázslat? – kérdezhetik, és csak utána jön az,
hogy na, és hová vezet.
A nyelvtanárok régen is lefordították a tananyag mondatait. Nos, csak a sorrend az új! És az idegen nyelvi mondat elhangzásakor így bekövetkező folyamat
pedig maga a varázslat, amely egy új korszak kezdetéhez vezet.
Nem utólag, hanem előre tudja minden nyelvtanuló, hogy miről szól majd az
idegen nyelven elhangzó mondat. Az életben is gyakran előre sejtjük, hogy mit
gondol a másik, mit akar és fog éppen kimondani.
Most ezzel a megcserélt sorrenddel a nyelvtanulóinknak is megadjuk, biztosítjuk ugyanezt az ismeretet – nem csak sejtést – minden új mondatunknál. Rendszerré tettük tehát, hogy azonnal mindenki globálisan értsen minden mondatot13.
Már akkor hozzákapcsolódnak a beszéd érzékelt elemei a jelentésük képzetéhez,
amikor a legelső alkalommal találkozik vele a tanuló! Innentől kezdve pedig így,
együtt válnak számára ismerőssé.
Csak utólag, sokkal később értettem meg, hogy mennyire fontos itt ez a láthatatlan, varázslatos következményű mozzanat. Az, hogy az anyanyelvi mondat hangzását (!) az idegen nyelvi mondat kitörli a munkamemóriánkból. Ám az értelmét,
a jelentését, a képzetét nem. Az tehát az elménkben visszamarad. Így az idegen
nyelvi beszéd hangzása által keltett élmény (!) azonnal, automatikusan összekapcsolódik a már ismert képzettel. Egybeforr, és lényeges, kölcsönössé váló viszony
keletkezik köztük. Az idegen nyelvi beszéd hangzása által keltett élmény és a jelentés képzete között. A kölcsönös viszony az első alkalommal nyilván még gyenge.
Az élmény ismétlődései nyomán megerősödik, pontosabbá, precízebbé válik.
A varázslatosság pedig az, hogy
1. már az első találkozás élményéből is mindenki ráérez a számára új, vagy korábbról már ismerős élményrészekre. Az ismeretlenek az ismertektől így elválnak. Elkülönülnek.
2. Az ismeretlen részek jelentését többnyire kizárásos alapon könnyű beazonosítani. Ha nem, akkor is tanulunk belőle: „belső problémaleltárunk” részévé tesszük.

13

Az egész megértése több mint a részenkén# értelmezés.
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Ennyiben tehát hasonlít a folyamat a természetes kommunikáció élményeihez.
Ott többnyire sejti a hallgató – pl. a testbeszédből, mimikából, hanghordozásból
stb. –, hogy mit is akarhat a megszólaló mondani. Itt, az így megismert tananyag
esetén sokkal nagyobb valószínűséggel jól értjük, és nem értjük félre a szóban forgó
megnyilatkozást.
Anyanyelvünkön félmondatokból, félszavakból is többnyire értjük egymást.
A találmány
Szerintem az anyanyelv elsajátításá- lényegi – nem teljes körű – jellemban is az élmények hasonlóságán alapuló zője, hogy valamilyen kitűzö% célra
megértés és a beszédélmény összekap- újszerű és megvalósítható megoldást nyújtson.
csolódása a kulcsmozzanat. A megértésben pedig a szituáció és a metakom- A feltaláló a találmány megalkotója.
munikáció, a hanghordozás, a testbeszéd
és az ismétlődések nyújtanak több-keve- Szabadalmi oltalmat lehet nyerni
sebb támpontot a gyerekeknek. Sok fél- meghatározo% feltételek közö% a találmányokra, amennyiben az erre
reértéssel, meg nem értéssel, persze.
irányuló kérelem benyújtása elő% a
Mi pontosabb, egyértelműbb eszközre találmány nem került nyilvánosságra, és bárki által megismerhetaláltunk. Azzal, hogy az anyanyelvi fordítővé. (Újdonságrontás nem történt.)
tásunkat előrebocsátottuk, a tanulók
közül mindenki érti, függetlenül attól, A felfedezés ezzel szemben a terhogy ki mit ismert már korábbról. Füg- mészetre, az élővilágra vonatkozó új
getlenül attól is, hogy ki milyen induló ismeret felismerése, amelyet a felszinten érkezett, hogy ki melyik leckéből fedező megfogalmazo%, és ezzel
mit jegyzett meg és mit hagyott ki a ko- más számára is – elsőként – megismerhetővé te%e.
rábbiakban. Teljesen érdektelen tehát,
A felfedezést közvetlenül nem lehet
hogy ki mit nem értett volna meg az alkalmazni, és rá vagyoni értékű
anyanyelvi támasz nélkül, ha így min- jogot nem lehet keletkeztetni.
denki mindent megértett.
Lám, nem kell itt a nyelvtanulónak sem szavakat, sem bármilyen nyelvtani szerkezeteket előzetesen ismernie. Akár a
nyelvkönyvsorozatunk második kötetének 8-dik leckéje is rögtön érthető így. Annak is, aki történetesen éppen ezzel a leckével kezdené a nyelv tanulását.
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A megismert, megélt beszédélmény részeit a szövegkörnyezetbe illő jelentésével együtt a nyelvtanulók beazonosítják, és látható örömmel, ki-ki a maga módján fedezi fel a számára ismeretlen eljárásokat, kifejezésbeli fordulatokat. Miként
a gyermeki nyelvtanulásban sem, itt sem jut senkinek az eszébe a szótári alakokat
és a „rendes” vagy éppen a „rendhagyó” ragozási vagy képzési elemeket keresgélni. Egyszerűen mindenki tudomásul veszi: így mondják, és ezt jelenti. Ennyi az
egész, akárcsak az életben.
Véletlenül behorpasztottam a nyelvtanítás kolumbuszi kemény tojását, és az
megállt a csúcsán.
Üzemszerű alkalmazásához már csak el kellett készíteni tananyagaink didaktikai
fordításainak hangfelvételeit. Egy kis rafinériával ki kellett azt is találni, hogy az így
érthetővé tett szöveget hangfelvételeinken miként tálaljuk tanulóinknak, hogy emlékezetes legyen. Ha lehet, annyira, hogy elég legyen csak egyetlenegyszer, a mondatok első előfordulásakor az anyanyelvi fordításhoz folyamodni. Mert könnyű
valamit egyszer megérteni, megértetni. Hogyan érjük el, hogy mire legközelebb találkoznak vele, addigra se felejtsék el, akkor is megértsék, felismerjék.
Nos, egy szerencsés megérzésemnek köszönhetően ez is sikerült.

A 2. HEURÉKA – A FORRÓNYOMOS TANÍTÓ FELDOLGOZÁS
A „forrónyom módszert” alkalmaztuk.
A legközelebbi találkozást, illetve találkozásokat a hangzás első átéléséhez közelivé tettük. Nyilvánvaló volt, hogy egy hosszú szövegből kevés marad meg, még
ha egyenként mondatról mondatra mindent érthetővé tettünk is. Ezért a hosszú
mondatokat részekre bontottuk, majd egyben is megmutattuk. A hosszabb szövegekkel ugyanazt tettük: 3-5 mondatos egységekre, blokkokra bontottuk. Az ilyen
rövid, néhány mondatos szövegblokk tartalmát, jelentését még nem felejtjük el, ha
a blokkocska végén azonnal megismételjük, de már csak a célnyelven.
És láss csodát!
Így a fordítás nélkül is mindenki számára érthetők voltak a rövid blokk megismétlődő mondatai az első visszajátszáskor. Sőt, másodszori visszajátszásukban is,
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amikor két-három blokk szövegét is egybefűztük, és egybefüggően megmutattuk.
És ez így folytatódott tovább is.
Mire egy 25-30 mondatos lecke 7-8 blokkjainak ilyen ciklusainak végére értünk,
és egybefüggően megmutattuk célnyelven a teljes szöveget, bizony az egész leckét
végig értették. Pedig a magyar fordítás egyetlenegyszer hangzott csak el.
Jó lenne itt megállni, és azonnal egy példán meghallgattatni, érzékeltetni az olvasóval – csakhogy a könyv műfaja ezt nem engedi14.
A lényeg tehát: így bővítgettük a lecke hangfeldolgozását szövegblokkokkal,
blokkcsoportokkal és visszatéréseikkel, amíg csak a lecke teljes szövegének feldolgozásával nem végeztünk. Akkor az egész leckét már csak a célnyelven, egybefüggően is végighallgattuk. Szinte kivétel nélkül ezt is mindenki értette. Nem kellett
hozzá semmit sem szándékosan megjegyezni, biflázva megtanulni, emlékezetből
felidézni.
Csodálatos. Szinte hihetetlen, hogy újra és újra így történik.
Ez a jó út. Ezen kell haladni!
Értelmezésem szerint a beszéd hangzása által keltett testi élményfolyamat volt
a ráismerés kulcsa. Ebből a testünk felismerte az élményhez már korábban kapcsolódott körülményeket és magát a jelentést. Nem szavanként értelmezzük,
hanem közvetlenül a célnyelven értjük meg.
Működött azoknál is, akik bármi miatt, mondjuk, éppen a 8-dik lecke ún. tanító
hangfeldolgozását hallgatták meg életükben először. Elegendő volt a célnyelvi mondatok magyar – lengyelek számára nyilván a lengyel – jelentését egyetlenegyszer
megmutatni, majd a szöveget apró részenként, blokkonként ismét és ismét meghallgattatni.
A hangfeldolgozásban az ismétlődések hangzása alapján újra és újra ráismertek
a történet mondataira. Ez pedig azonnal képzeletükbe idézte a történet megfelelő
részét, a mondat jelentését. Épülni kezdett a nyelvismeretük. Mindenfajta „tanulás”, biflázás, magolás és nyelvtani magyarázat nélkül.

14

Az internet sem segít. A könyv maradandóbb, mint a netes szolgáltatás.
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HEURÉKA!
A megelőlegezett anyanyelvi jelentéssel és a blokkosítással, a blokkonkénti ismétlésekkel ölünkbe hullott a nyelvtanításban egyedülálló felismerés, a második
HEURÉKA is! Ez a kettő lett nyelvtanító technológiánk két főpillére. A siker pedig
annak köszönhető, hogy a beszéd hangzása által keltett élmény, izom- és ideghálózati folyamat szinte feledhetetlenül összekapcsolódott a jelentés képzetével. Így
a máskor hallott beszéd hangzásélményében az ismerős részletekről közvetlenül
eszünkbe jut a korábbról megismert jelentésük.
Ez a feltevésem összhangban van a modern megismerés tudományokban csak
angolul emlegetett embodiment15 vagy embodied cognition nézetrendszerével.
A beszédmegértés kutatásában fedezik fel a fontos szerepét. A későbbiekben ezért
még szó esik róla.
De akár eltaláltam a magyarázatát, akár nem, egyre megy. A használhatóságot
nem befolyásolja, hogy a hozzá fűzött elméleti magyarázat helyes vagy téves.
Az olvasónak talán ennyiből is könnyű elképzelnie ezt az egészet, még ha a folyamat ciklusosságát nehezebb is. Legnehezebb bizonyára elhinni mindezt annak, aki
legalább kicsiben a jelenséget még nem tapasztalta meg.
Talán egy CD-mellékletet kellene a könyvhöz adnunk – gondoltam itt, és elmosolyodtam ötletemen. – Ugyan! CD- vagy DVD-melléklet a szinte mindent kiszorító, tömeges internetezés korában! Egy évtized még, és már nem is lesz min
lejátszani. (Pedig a saját tapasztalat fontos lenne, de ez a könyv nem termékismertető. Talán az internetes prezentációink segítenek ebben.)
Az imént bemutatott, többszörös hurkolású hangfeldolgozás láncolatát neveztem el tanító hangfeldolgozásnak. Beceneve: MeMo lejátszás. Az öntevékeny
15

Embodimen%el egy új tudományos irányzatot címkéznek.
Gondolata több mint 120 éve megjelent már – (Husserl, 1893, 1894). A megismerést – „embodied cogni#on” –, a cselekvést stb. időben lejátszódó, a testbe és a környezetbe ágyazo%
folyamatában szemléli. Elvégre testünknek csupán egyik szerve az agyunk.
A „disembadied mind”, vagyis az „eltestetleníte% agy” felfogásban a testet az agyi parancsok
motoros végrehajtójának képzelik.
A nyelv is egy „eltestetleníte%” fogalom. Pedig a tanulás, a megismerés, így a nyelvi megértés is a tes# tapasztalatokban gyökeredzik. A testhez kapcsolódik az emlékezés, a figyelem is,
a beszéd is. Nagyrészt tudatos felügyelet nélkül, automa#kusan működik. Lásd: Szokolszky
Ágnes: Nyelvi megértés az „embodiment” nézőpontja szempontjából (2011)
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nyelvtanulást szolgáló hanganyagainkat ennek a rendszernek megfelelően újravágtuk, újrakészíttettük. Kivettük a hangfeldolgozásból a relaxációs tananyagaink
zenei hátterét, hangos szótárát. A tananyagot még kiegészítettük egy egynyelvű, ismétlő hangfeldolgozással is. Nem sokkal később újabb kiegészítés következett,
amelyik az artikuláció gyakorlására adott a nyelvtanulóknak minden mondatot követően lehetőséget, időt. A Beszéltető-ügyesítő feldolgozás nevet kapta. Később a
beceneve Rutin lejátszás lett.
Hab a tortán – vagy még több is ennél –, hogy a leckék tanszövegeit szövegváltozatokkal és ezek hangfeldolgozásaival is megtöbbszöröztük.
Így született meg 1995-ben – kerek húsz évvel ezelőtt – a „Nyelvtanulás a megértés VillámFényében” módszer, és mondjuk, hogy 1.0-s tananyaga. E hangfeldolgozásokat kazettákon forgalmaztuk. Ez a tanári közreműködés nélkül is érthető és
magától megjegyezhető idegen nyelvi tananyag elsősorban az autodidakta nyelvtanulást célozta. Meglepetésemre, örömömre ugyanez kiválóan bevált a közoktatásban az iskolai nyelvtanításban is, és a csoportos felnőtt nyelvoktatásban is.
A nyelvismeretszerzés valósága bonyolultabb, összetettebb, mint amilyennek
látszik. Azzal, ha egy-egy akadályt kiiktatunk a gyakorlatból, a remélt, tökéletes
végeredményt nem érjük el. A nyughatatlan fejlesztőnek pedig semmi sem elég.

A 3. HEURÉKA: A TUDÁSMEGSZILÁRDULÁS A NYELVTANULÁSBAN
A Science16 című tudományos folyóiratokban közölt
cikkeket, melyek az alvás során bekövetkező emlékezet- és tudásmegszilárdulásról – konszolidációról –
szóltak, 1994-ben testvérem a figyelmembe ajánlotta.
Egyetemisták labirintus-tanulási eredményeinek változását és az alvás összefüggéseit ismertették az egyikben; patkányokkal végzett, hasonló kísérletekét a
másikban.
16

A. Karni és mtsai: Dependence on REM Sleep of Overnight Improvement of a Perceptual Skill.
SCIENCE . VOL. 265, 679. (1994);
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Kiderült belőle számomra, hogy a kísérletek résztvevői az alvásukat megelőzően szerzett tapasztalataikat jobb eredménnyel alkalmazták a gyakorlás másnapján. Ez a titokzatos teljesítményjavulás törvényszerűen bekövetkezik, és pusztán
az alvásnak köszönhető. Mérhetően – ahogy azt a tudományban mondják: szignifikánsan –, ugrásszerűen javult az egyetemisták eligazodási teljesítménye a labirintusban az alvást követően. És nem csak véletlenül. Amikor az alvás
álomperiódusait megzavarták, elmaradt a teljesítményjavulás.
Nagy felfedezés ez. Anélkül érik be a tapasztalatunk, hogy kellő mennyiségű,
nyugodt alváson kívül bármit is tennünk kellene érte. Csak most fedezték volna fel
ezt az egészet? Úgy olvastam, voltak előzményei17 is. Mindegy!
Mindegy, hogy kik az elsők, ha ilyen remek hír! A hír számít. Ráadásul egybevág
az utca emberének mindennapos tapasztalatával. Milyen jó is lenne, ha pusztán az
alvás segítené hozzá a nyelvtanulókat is, hogy észrevétlenül megjegyezzék és alkalmazni tudják a korábban megélt nyelvi élményeiket, tapasztalataikat!
Hoppá! De hiszen ez nem ábránd, hanem esély! Lehetőség!
Azonnal ki kell próbálnom! Éppen elkészült a VillámNémet tananyagunk. Már az
első kísérletem káprázatos, minden képzeletet felülmúló, szinte hihetetlen eredménnyel járt. Azóta – 20 éven át – ez elsőt követő többi kísérlet és üzemszerű alkalmazás is. Autodidakta nyelvtanulóink sok ezreinél is, jó néhány általános és
középiskolában is, és nap mint nap a nyelviskolánkban is.
Első kísérleti alanyom – akkor 14 éves lányom – mindennap meghallgatta a VillámNémet tananyagunk soron következő, újabb leckéjének tanító hangfeldolgozását. Szigorúan csak egyetlenegyszer. Az első hét végére eljutott a
tankönyvsorozatunk első kötete végére, és következett az első öt lecke ismétlő
hangfeldolgozása – csak németül.
Értette.
A következő hetekben mind a hat VillámNémet kötetünk hanganyagára sor került. Izgatott kérdéseimre egyre unottabban felelte, hogy ezeknek az ismétlő ka-

17

A tudásmegszilárdulás jelenségeiről – úgy olvastam – 1882-ben, majd az 1900-as években
írtak először. Szisztema#kus kutatása az 1970-es években kezdődö%, ám sokak számára ma
is újdonság az egész. Magam a tanulásról, tudásról alkoto% elképzeléseim alapvető fordulatát hozó cikkekkel 1994-ben találkoztam.
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zettáiról is mindig mindent értett. Házi beszédértés vizsgáján kiderült, hogy többre
is jutott. A vizsgáztatóival németül beszélgetett18.
Ez szenzáció volt. Most nem siettem vele a nyilvánosság elé. Meg kellett tudnom, hogy másokkal is így alakul-e. Ki kellett próbálnom, hogy pl. napi négy-, sőt
nyolcórányi újabb és újabb nyelvleckéket is befogad-e elménk. Feldolgoz-e a ráalvás, a tudásmegszilárdulás ennyi információt? Lehet-e ilyen tempóban is VillámTananyagainkkal igazi, használható nyelvtudásra szert tenni? És lehetett.
Idegennyelvi fürdőnek neveztem el ezt a nonstop, újabb és újabb leckéket meghallgató tanulási tevékenységet.
HEURÉKA! – de még milyen!
Ez volt a harmadik. Talán a gyermeki nyelvelsajátítás eredményességének egyik
– vagy immár második – nagy titka került vele a kezünkbe?

A 4. HEURÉKA
SOKSZOROS TUDÁS-ÚJRAMEGSZILÁRDULÁS: A REKONSZOLIDÁCIÓ
Ha már lúd, legyen kövér!
A nyelvtanulás első lépcsőire – a megértésre és ennek emlékezetessé tételére
– kihasználtuk az első három Heurékát. Ám az írásra, az olvasásra, a fordításra, az
aktív beszéd tanítására és gyakoroltatására, a szöveg módosításának képességeire
is szükség van. Talán ezeket sem kellene az új leckékkel együtt azonnal a nyelvtanuló nyakába zúdítani, hogy így, egy csapásra és mindent megtanuljon a leckéből.
Remek lenne, ha ezekre is alkalmazhatnánk és rendszerszerűen kihasználhatnánk – újból és újból – a tudás- és emlékezetmegszilárdulást. Tevékenységenként
külön-külön. Ehhez egyszerűen csak halasztani kell az egyes tevékenységeket.
A recept tehát: mielőtt a szóban forgó leckével valami más tevékenységre térnénk,
következzék minden tevékenységre ráalvás. Sok a lecke, sokféle a tevékenység.
Rendszerbe kell tehát foglalni. Egy új szemléletet be kell fogadni és alkalmas tanmenetet kell hozzá készíteni. Az eredménye borítékolható volt.

18

Lásd: Jegyzőkönyv egy nyelvvizsgáról. (80. old.)
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Receptszerűen tehát: kombináljuk az idegennyelvi fürdőt a további tevékenységekkel! A korábbról megismert leckékkel folytassunk magasabb szintű szövegfeldolgozásokat. Ismét ráalvások – azaz a régi anyagok rekonszolidációi és az újabb
elemek konszolidációi – következzenek. Így minden tanulási lépcső részesül a tudásmegszilárdulás és az ismételt tudásmegszilárdulás áldásaiban.
Nyilvánvaló, hogy jól működött ez a negyedik, szokatlan, ám magától értetődő
HEURÉKA is. Az idegennyelvi fürdővel együtt a többlépcsős VillámNyelvtanulásnak
ez a rendszere lett a nyelvtanítási technológiánk – mondhatjuk – 2.0 változata.

AZ 5. HEURÉKA: AZ ÓRIÁSCSOPORTOS NYELVTANÍTÁS
Egykori munkatársam19 szerint a világ leghatékonyabb nyelvtanára egy indiai
nyelvoktató volt. Egymaga stadionnyi tömeget tanított kórustechnikával angolra. Ez
a bogár sokáig duruzsolt a fülemben.
Amikor egy kis falu nyolcvantanulós, nyolcosztályos általános iskolájának igazgatója felkeresett a problémájával, eszembe jutott az indiai megoldás. Az iskolában
három év alatt az ötödik némettanár fordult meg. Mindegyikük új tankönyvet javasolt, de a tanárok egyike sem maradt helyben. Vajon lehetne-e ebben az iskolában a VillámNémet tananyagunkkal – akár nyelvtanár hiányában is – segíteni a
gyerekeken?
Lehetett. Adtam ingyen VillámNémet tananyagot, és egy nagyon egyszerű tanácsot. A nyolcvan tanuló számára legyen minden reggel, a nulladik órában egy
közös németóra. Hallgassák meg együtt az újabb, majd még újabb nyelvlecke tanító
kazettáját. Kórustechnikával vegyék át az előző napi és a régebbi leckék beszéltetőügyesítő kazettáinak anyagát. Mindenki mondjon ki minden mondatot az anyanyelvi kiejtéssel elhangzó mintamondat után! Ne legyen feleltetés, ne legyen
semmiféle házi feladat! Elég, ha kedvvel és várhatóan eredményesen tanulnak németül.
Bevált. Elérzékenyültem, amikor a gyerekek írásos élménybeszámolóit olvastam. Az óriáscsoportos nyelvtanításunknak ez volt az előkísérlete.
19

Dr. Dálnoky-Fésűs András kandidátus, nyelvtanítási módszerkutató személyes közlése.

38

ELSŐ TÉTEL * AZ 5. HEURÉKA $ AZ ÓRIÁSCSOPORTOS NYELVTANÍTÁS

Diákkoromban is mindig irritált az iskolai nyilvános feleltetés. Gyakran járt
együtt a megszégyenüléssel, a kinevetéssel. Mindegy, hogy éppen ki volt a szenvedő alanya. Felesleges időpocsékolásnak, unalmas, méltatlan eljárásnak tartottam. „És te, Pistike, mit gondolsz, hány évig tartott a harmincéves háború? És te,
Jancsika? Más mit gondol róla? – és a jelentkező diákok közül válogattak. Folyton
kérdezgettek és minősítgettek a tanárok, ahelyett, hogy érdekesen, élvezetesen
elmondták volna, amit megérteni, tudni érdemes.
A nyelvórákról ennél is rosszabb emlékeim maradtak. Így, amikor saját nyelviskolát nyitottunk, tanári tízparancsolatban tiltottam meg a tanulók nyilvános szerepeltetését, kérdezgetését, feleltetését. A tanár tanítson, és ne kutakodjon a
tanulók fejében.
De akkor mi legyen az egyéni gyakorlást igénylő tevékenységekkel? Egyszerű. Leválasztottuk a kórustechnikás tanításról és a csoport nyilvánosságáról. Egy másodnyelvtanárral külön helyiségben, négyszemközt, egymást váltva gyakorolhatják
a tanulók a mondatalkotást, a beszélgetést, az olvasást, és tisztázhatják kérdéseiket. A diák kérdez, a tanár felel. Kinek-kinek a maga szintjén fejleszthető a nyelvtudása így – stresszmentesen –, miközben a többiek kórustechnikával dolgoznak a
csoportban.
A csoportos tanításunkkal párhuzamosan folyó, „váltott tanulós, magántanáros” módszerünk kiiktatta a nyilvános feleltetést a nyelvtanításunkból. Mind az
egyén, mind a csoport kikerült az iskolás feleltetősdi rendszeréből. Ekkorra már számítógépre vittük a tananyagainkat. Az anyanyelvi kiejtésű mondatok írásképét projektorral kivetítettük. A tanár karmesteri pálcáját követve, kórusban elismételték
a tanulók minden mondat helyes kiejtését is. A tanulók kezében is volt egy-egy karmesteri pálca. Ez az embodiment szemlélettel összhangban ösztönösen mozdult is
a tanulók kezében. Ez pedig hangsúlyosabbá tette a beszéd hallgatásakor keletkező szubjektív testi élményt. Hangsúlyosabbá tette a mondatok megismétlését. A
tanári gesztikuláció látványa, testi hatása életet vitt a tanulók idegennyelvi beszédébe.
Nyelviskolánkban egy külön kis teremben – kuckóban – folyt a tanárral a négyszemközti munka, a kuckóztatás. Itt, és a szünetekben tisztázhatták a tanulók az
egyéni kérdéseiket. A tantermihez képest egészen más légkör volt ott. Az itteni személyes kapcsolatban egészen másként viselkedett és másként érezte magát a tanuló is, a tanár is.
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Gondoljunk csak bele!
A nyelvtanulói létszám így akár több száz főre is megnövelhető. Csupán az
egyéni gyakorlási alkalmakat és a másodtanárok számát kell a csoport létszámához
igazítanunk, vagy mellőzni lehet az egyéni gyakorlást ebből a nyelvtanítási formából.
Fontos mellékkörülmény ebben a tanítási rendszerben, hogy a csoport előzetes
tudásszintjének nem kell egyneműnek lennie. Ahogy egy színházi vagy egyetemi
előadásnál sem derül ki a szomszédjainkról, hogy hozzánk képest mit tudnak, a mi
nyelvtanfolyamainkon sem. Akkor pedig akár teljesen heterogén összetételű csoportot is lehet eredményesen, jó légkörben, hatékonyan együtt tanítani. Mindenki
azt dolgozza fel magában az elhangzó anyagból, amire neki szüksége van. Amúgy
is lehetetlen, hogy egy nyelvtanuló csoport a kezdettől fogva együtt, egy szinten legyen, egy szinten haladjon. Itt pedig nem is kell. Ahogy az életben sem. A családban, a társadalomban a nyelvhasználat egyszerűen csak nyelvhasználat. Nincs
kezdő és középhaladó, ilyen-olyan szintű nyelv. Az idegennyelv-tanulásban nyilván
a haladóknak másra – pl. már egynyelvű, célnyelvű tanításra – van szükségük.
Érdemes belegondolni, hogy milyen remek gazdasági lehetőségek rejlenek
ebben a felfogásban! Szinte elképzelhetetlen mértékben lehetne csökkenteni a
közoktatásban a nyelvtanítási költségeket20. A felsőoktatásban és a felnőttoktatásban is nagy lehetőségekkel járna.
Vajon össze lehet-e trombitálni ilyen kísérlethez egy több száz fős egyetemi előadót vagy egy falusi kultúrházat megtöltő, vegyes összetételű nyelvtanuló csoportot?
Hogy marketingértékű szenzáció lehessen belőle, tartson négy hétig napi 8 órán
át a szuperintenzív nyelvtanulás! Készüljön róla televíziós dokumentumfilm! Most
is szerencsénk volt. Kerestünk, adódott rá alkalom, és megragadtuk. Amikor öszszejöttek a feltételek – hazardírozva –, élesben felvállaltuk a kísérletet, és ez is remekül sikerült.

20

Magyarországon 2011-ben vagy 2012-ben az alapfokú és középfokú oktatási költségek több
mint egyharmadát – mintegy 220 millió Ft-ot – a nyelvoktatásra költö%ék el.
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Herencsény faluban 2002 nyarán került sor a kísérletre 45 fős létszámmal.
A Duna Televízió Egy „Becses”-kísérlet21 címmel dokumentumfilmet készített a tanfolyamról. Többször vetítette, és az interneten is elérhetővé tette.
Igen! Valóban megtaláltam! – mondtam magamban, látva a kísérlet eredményét és a sikeres nyelvvizsgát is. Nem kell a nyelvtanulói csoportnak sem kis létszámúnak lennie, sem a tagjainak azonos előképzettségűnek. Egyazon tananyagból
és metódusból mindenki a maga szintjén gazdagodik, és választja ki a számára tanulságos részeket. Olcsó és hatékony megoldásra találtam.
Bizonyítékával, a dokumentumfilmmel együtt megvan az ötödik HEURÉKA.
(Tudhattam volna, hogy mint minden csoda, ez is három napig tart. Nem tudtam eredeti céljaimra kihasználni. Rosszul érintett, hogy a hazai nyelvtanításra
szinte hatástalan maradt. Ennek a tapasztalatai is a saját, és néhány licencünkkel
működő nyelviskolában, csoportos nyelvoktatásunkban, és szórványosan, egy-két
általános és középiskolában hasznosulnak.)

21

Az interneten is elérhető.
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A 6. HEURÉKA – A TERMÉSZETES, NYELVHELYES BESZÉD –
A SZABÁLYAI ISMERETE NÉLKÜL –, AVAGY A NYELVTANÍTÁS GORDIUSZI CSOMÓJA
Sokáig a rejtélyek rejtélyének – gordiuszi csomónak – tartottam magam is annak
titkát, hogy hogyan vagyunk képesek anyanyelvünk nyelvtani szabályrendszerének
használatára szert tenni úgy, hogy nem vagyunk tudatában e szabályoknak.
Vagy a másik oldaláról nézve: e szikár tény ellenére micsoda képtelenség az idegen nyelveket úgy tanítani, mintha e szabályokat ismernünk kellene. Miért is kell
az idegen nyelvek nyelvtani szabályait elmagyaráznunk, megtanultatnunk? Hiszen,
aki meg is tanulja, és tudva tudja, ettől még – vagy éppen ennek tudatosítása miatt
– képtelen használni. Azok a kevesek pedig, akik megértették, megtanulták és képesek lennének a szabályok használatának mutatványait bemutatni a beszédükben, ők is csak a mondanivalójukkal vannak elfoglalva, és már régen nem
gondolnak holmi szabályok alkalmazásával.
Ma úgy látom, hogy
1. beszédünkben a szabály puszta létének feltételezése vaskos tévedés, mely
sajnos végzetes következményekkel jár. A titok nyitja az, hogy
2. a nyelv használatában nincsenek szabályok, csak szokások22.
Ez a gondolat talán csak egy tévedés felismerése, vagyis minden, csak nem felfedezés. Ám ha ez a vélekedés helyes, akkor a nyelvhasználat képességeinek ki22

Csak a szakmának: többen rokoníto%ák felfogásunkat Stephen Krashen ugyancsak eretnek, de
szakmabeli nézeteivel, (v.ö. a „Comprehensible Input” elmélet). Általa terjedt el nyelvésze# körökben egyébként a nyelvelsajá'tás kifejezés. Sok felismerésében osztozom, de a nyelvelsajá'tás és a nyelvtanítás merev elkülönítésével és megokolásával nem értek egyet. Azért nem, mert
1. Krashen szerint a nyelvelsajá'tásnál a tanulás mo#vációja játékos, felfedező és hasznos, míg
a tanulásnál verejtékes munka. Módszeremből a „verejtékes munka” teljesen hiányzik.
2. Krashen szerint a nyelvelsajá'tó gyerek saját hibáiból tanul, a nyelvtanuló pedig kerülni akarja
a hibát, és kontrolláltan tanul. Ezek sem érvényesek a mi nyelvtanítási technológiánkban.
3. Krashen szerint a nyelvelsajá'tás egyszerre több szinten folyik, míg a nyelvtanulás egyszerre csak egy szinten folytatandó, folytatható. A mi nyelvtanításunk a kezde%ől fogva kiterjed a gramma#ka szinte minden természetes szintjére.
4. Krashen szerint a nyelvelsajá'tás során a gyerek arra figyel, amire kell, míg a tanítás során
a tanuló irányíto% figyelme a tanulás akadályává válik. Módszerünk ennek élő cáfolata.
5. Szerinte a nyelvelsajá'tás során a kapcsolat és a cselekvés áll a kommunikációs helyzet
hangsúlyainak középpontjában, míg a nyelvtanításban a hangsúly a rendszeren van, a leíráson, a logikán, az igazságon. Ennek is az ellenkezője jellemzi módszerünket.
6. Krashen szerint a nyelvtanulásban a célnyelv gramma#kájának megismerése fontos. Szerintem nem. Elég, ha a nyelvtanítás során rámutatunk arra, hogy a célnyelv használata mely
területen és miben tér el anyanyelvi beidegződéseinktől.
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alakítására egészen más eszközök kellenek, mintha a nyelv használatában szabályok
alkalmazásáról lenne szó. Ez tehát nemcsak más elnevezés, hanem más tartalom,
más minőség. Világossá teszi egyfelől,
hogy nemcsak felesleges, hanem káros
is a beszéd során alkalmazhatatlan szabályok tanítása, tudatosítása. Másfelől
világossá teszi, hogy mintaadás és korrigált mintakövetés vezet a kollektív szokások kiismeréséhez.
Úgy látom, hogy ezzel a felismeréssel kibogozhatóvá vált a gordiuszi
csomó. A szabályrendszer hiedelme
maga az a szeg, ami köré elődeink a
gordiuszi kötélcsomót kötötték. Húzzuk ki a szeget – a szabályrendszert – a nyelvtanításra kötött csomóból. A gordiuszi csomó így – ha nem is magától –, kioldódik.
Csak változtassunk mindazon, amin kell! Mindazon? Az új megközelítéstől szinte
mindenen lehet és kell is változtatni. Legnehezebb talán a nyelvtani szabályokra
rágörcsösödött közfelfogás és nyelvtanári beidegződés megváltoztatása.
Szokásaink a hasonló helyzetekhez választott hasonló viselkedésként alakulnak ki.
Akár saját, korábbi viselkedésünkhöz hasonlót választunk, akár mások viselkedéséhez hasonlítót, egyre megy. Harmadszorra, sokadszorra már a hasonló helyzetekben választott viselkedések szokássá válnak. Megkímélnek a dolgok
újragondolásától és az újbóli döntésektől. Az élőlények ösztönösen kiismerik a környezetükbe kerülők szokásait, és ezt megpróbálják saját előnyükre fordítani.
Kialakult, rögzült szokásainkat nem tudjuk könnyedén a fogasra akasztani és
másikra cserélni. Márpedig a nyelvváltással a teljes (anyanyelvi) szokásrendszerünket gátlás alá kell helyeznünk, és gondolkodásmódunkat meg kell változtatnunk.
Talán még többet is. A másik nyelvben más stratégia mentén fejtjük ki gondolatainkat. A megszokott építkezési sorrend felborul; a megszokott eszköztár hiányzik. Az idegen nyelv szokásaiból kisebb eszköztár áll rendelkezésünkre. Belőle kell
rögtönözve választanunk.
Az egyetemisták megélénkültek, feszengtek, amikor ezekről beszéltem. Én meg
az érdeklődés jelének tekintettem, és részletezésbe kezdtem.
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Tágítsuk ki a képet az élőlény aktív viselkedésére. Számára élet-halál kérdés,
hogy jól gazdálkodjék a figyelmével. A korábban megfigyelthez vagy megélthez hasonló folyamatok kimenetelét magában előrevetíti. Az elindított események ismert
folytatására, befejeződésére számít. Ha ez nem fenyegető, akkor elegendő hozzá
egy ellenőrző figyelem, hogy a váratlanságra, a szokatlanra azonnal felfigyeljen, figyelmeztessen. Ez jellemez bennünket az ismerős terepeken, a nyelvi terepeken is.
Erre kell képessé válnunk az idegen nyelvek kiismerése folyamatában is.
Ideg- és izomrendszeri barázdákat alakítanak ki tapasztalataink, viselkedéseink. Ezeken futtatjuk le szokásos viselkedéseink jellegzetes mintázatát. Beszélgetéseinkben, nyelvhasználatainkban is.
A szabály alkalmazása ehhez képest egészen más. A szabály egy elvont szükségszerűség, mely valamilyen törvényszerűségből fakad. Ám a nyelv használatában szó sincs
szükségszerűségekről, kivételekről. A hasonló helyzetek
egyikében az egyik, másikában pedig egy másik szokás barázdáiban futnak a várakozásaink, illetve a cselekvéseink.
A kivétel tehát lehet egy másik szokás maradványa, másik divat vagy divatmaradvány. Ezek többnyire a nyelvfejlődés különböző időszakaiban alakultak ki, és
változékonyak. A leggyakrabban használt beszédelemek esetében azonban a régi
szokások gyakran, akár napjainkig fennmaradtak, és az újakkal együtt élnek.
A nyelvi szokások tehát képlékeny cselekvési sémák. Öntörvényűen változnak, de
szándékosan nehezen változtathatók.
A gyerekek beszédében gyakran találkozunk olyan próbálkozással, amelyet
„okos hibának” szoktak nevezni a szabályokban hívők. Magam ezeket nem hibának,
hanem a hasonlóságok okos felismerésének tekintem. Rávilágítanak arra, hogy a
hasonlóságok és a megkülönböztetni valók kiismerése kéz a kézben jár tehát, és ezt
is át kell vennünk a nyelvoktatásunkban. A megkülönböztetni valókra célszerű rávilágítani, és hagyni, hogy a nyelvtanulók kiismerjék őket. Nincs rajtuk mit magyarázni, pláne nincs mit bemagoltatni. A nyelvismeretszerzés tehát egy izgalmas
nyomozás, akár egy krimi. Nagyok a különbségek a nyelvek között. A megkülönböztetni valók tekintetében is.
Vegyünk egy analógiát! A cseresznye és a meggy megkülönböztetése nem szo-
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kott problémát jelenteni, pedig igencsak hasonlít az egyik a másikra. A különbségeiket nem elemezzük, nem rendszerezzük, de érezzük. Mégpedig az általuk keltett
testi élményeink alapján különböztetjük meg őket. Ehhez hasonló lehet, ahogy a
hasonló hangzású beszédrészeket is az általuk keltett testi élményeink alapján tanuljuk meg értelmezni.

A NYELVTAN TANÍTÁSÁT ELKERÜLŐ MEGOLDÁSAINK EVOLÚCIÓJA
A nyelvtannal kapcsolatos problémakör hatalmas szálka a nyelvoktatás torkában. Se lenyelni, se kiköpni nem tudja. Mi is évek alatt, lépésről lépésre jutottunk
a probléma megoldásához. Megérzések, kísérletek és elemző töprengések vezettek benne – bő két évtizeden át. Négy fázisban sikerült a végére jutnunk.
Először csak a tananyag egy kaptafára illő mondatait, kifejezéseit gyűjtöttük beszédes példatárba. Ez segíti az eljárások kaptafáinak kiismerését.
Második lépésben kitaláltuk a nyelvi helyben járást, hogy a mondatalkotás rendjét érzékeltesse. Kérdés-felelet játékokat, parafrázisokat, variációkat írtunk tananyagunk egy-egy kiinduló mondatához. Hasonló tartalmat mutattunk, váltogatva
az állítás és tagadás, a kijelentés, kérdés, óhajtás, felszólítás között. Változott az időpont, a hely, a megszólított stb. Kicsit „idióta”, de nagyon hasznos dolog ugyanarról
szinte ugyanazt, csak másképp megkérdezni, megfogalmazni. Könnyen megunható
annak, aki valami történetet vár, de nem annak, aki a nyelvet akarja kiismerni. Megvilágítja a nyelvi kifejezések lehetőségtárát, sokféle alakját és jelentését.
A harmadik fázisban tananyagaink főszövegének minden mondatához 3-5
transzformált mondatot írattam. Ezeket úgy alakítottuk, hogy összességükben leltárszerűen felöleljék a grammatika minden lényeges részletét. Nyelvi zsonglőrködésnek neveztem el a velük folytatott tevékenységeket.
A negyedik fázisban jöttünk rá arra, hogy miként is tudjuk az új nyelv szokásait
a nyelvtanulók használatába adni. Valamit megérteni, vagy ugyanazt jól használni,
csinálni is – nagy különbség. Vannak, akiknél mindkettő magától kialakul. Mások
többnyire az aktív beszédben segítségre szorulnak. Ehhez is kitűnő eszköznek bizonyult a „nyelvi zsonglőrködés” aktív gyakoroltatása.
A nyelviskolánkban tilos a szokásos nyelvtani magyarázatokkal traktálni a tanulókat. Hasznosnak bizonyult azonban, amikor azokat a nyelvtani különbségeket mu45
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tattuk meg példákon, amelyek csak a célnyelvben fordulnak elő, és a magyarban
nem. Ez egyébként fordítva is érdekes. Így kevés példából is messzire jutottak a
nyelvtanulók. Ez már a módszerünk 3.0 vagy már 4.0 változatának tekinthető. Kikerüli a nyelvtan hagyományos, explicit tanítását, mégis megvilágítja a nyelvhelyes
beszédet.
Ez a megoldásunk is bevált a gyakorlatban.
HEURÉKA! – hatodszor.

A 7. HEURÉKA
A BESZÉDKVANTUM FELFEDEZÉSE ÉS KIHASZNÁLÁSA
A BESZÉDKÉPESSÉG FEJLESZTÉSÉBEN

Az ELTE-n tartott ismertetőmön nagyra kerekedett az ifjú egyetemisták szeme, amikor kimondtam, hogy önmegfigyelés és mások megfigyelése alapján azt állítom,
hogy nem a szó, nem a mondat a beszéd természetes egysége, hanem egy kvantumnyi rész. Olyan önálló jelentéssel bíró kifejezés, ami a tagolt beszédünk egyegy tagjának kimondása folyamán az ellenőrző figyelmünket leköti. Így ezt a
beszédegységet magunkban egybetartozóként kezeljük, és beszédünkben egymás
után fűzzük őket. Az ilyen egységek füzéreiből áll tehát össze a folyékony, tagolt
beszéd.
Ha ez így van, akkor ez egy felismerés. Ha korábban nem volt ismert, akkor felfedezés. Ha nincs így, akkor tévedés. Bármelyik is, a gyakorlat szempontjából termékeny gondolatnak bizonyult.
Ez az egység nem a szó, még kevésbé a szótári alak23, és nem is a nyelvészetben
tanított szintagma24. Ha hasonlatot keresek, akkor az atomi részekhez képest a moBańczerowski Janusz nyelvész elmélete szerint a beszéd kommunikációs töredékek összeillesztéseiből áll, melyeket ő „kommunikációs fragmentumoknak” neveze% el. – (Lásd:
A kommunikációs fragmentumok mint a nyelvhasználat alapvető egységei – Magyar Nyelvőr
– 132. évf. 4. sz.) Ezeket a nyelvhasználat folyamatában közvetlenül ismerjük meg. Szerinte
ezek játszanak szerepet az anyanyelv-elsajá'tás folyamatában is.
E felfogás és a szerző felfogása közö% a lényegi különbség, hogy a szerző kitüntete% szerepet
tulajdonít a figyelemnek, míg a kommunikációs fragmentum tárgyalásában a figyelem nem kapo% szerepet.
24 Szintagma – azaz szószerkezet. Két vagy több valódi szó kapcsolatából áll, ha azok „egy jelentésmezőbe tartoznak”.
23
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lekula jut az eszembe. Ezzel a képpel élve a beszéd egybetartozó molekuláihoz hasonlítható a kvantum, a kifejezési egység. Egy olyan és akkora beszédalakzat, közlemény-csomag, melynek kimondása során a befejezéséig vagy a kimondás
megszakításáig gondolni sem tudunk a következő részletre, a folytatás tervezésére.
Olyasmi ez, mint mikor cselekvéseink során előbb le kell tennünk a kezünkben lévő
tárgyat, mielőtt a következőt a rendelkezésre állók közül kiválasztjuk. Fogást keresünk rajta és megragadjuk.
Ennek a beszéddel kapcsolatos, szokatlan gondolatnak az érzékeltetésére vegyünk egy másik hasonlatot még! A beszéd – sok tekintetben – olyasmi, mint a
járás. Cselekvés. Látszólag teljesen automatikus, öntudatlan cselekvés.
Mindkettővel valahonnan valahová el akarunk jutni. Célunkról már a nekiinduláskor elképzeléssel rendelkezünk. Útvonalunkról is, de ezt menet közben lépésről
lépésre alakíthatjuk, módosíthatjuk. Még az elindított lépteinket is végrehajtásuk
közben megnyújthatjuk, kurtíthatjuk, irányukat módosíthatjuk. A lábunk földre helyezésekor pedig továbbgördülhetünk, megtorpanhatunk, irányt választhatunk
vagy változtathatunk. Egy lépéssel akár éppen vissza is léphetünk.
A tagolt beszédünkben, a beszédkvantumok kimondása során az egyes beszédegységek – kvantumok – lezárása utáni pillanatokban villanásnyi idő alatt választunk a bennünk felmerülő folytatásokról. Elvetésükről vagy alkalmazásukról,
elindításukról és menet közbeni módosításukról. Vagy rátalálunk arra, aminek kimondását engedélyezzük magunknak, vagy tovább keresgélünk ötleteink között.
Időt kell ehhez nyernünk25. Tétovázunk, ő-zünk, önmagunkat ismételjük, töltelék kifejezéseket használunk, és így tovább. Amint rálelünk, és engedélyezzük is kimondását magunknak, belekezdünk a következő beszédkvantum kimondásába. Ha
időt vesztettünk, akkor gyakran csapongó, felgyorsított tempóban26 mondjuk ki az
aktuális beszédkvantumot. Ha menet közben meggondoljuk magunkat, elharapjuk a szavunkat. Többnyire későn és hiába. Félszavakból is megértjük egymást. Aki
képes cselekvése ilyen pillanataiban megosztott figyelemmel önmagát megfigyelni,
az könnyen fülön csípheti ezeket a fázisokat, eseményeket.
Elakadások néven foglalkozik ezzel a jelenséggel a pszicholingvisz#ka akkor, amikor az alapjelenség a megszoko%nál hosszabb ideig tart.
26 Zenei szakkifejezéssel élve ez egy rubato.
25
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Beszédünknek ezt a közlemény-csomagját úgy másfél évtizeddel ezelőtt természetes beszédegységnek, beszédkvantumnak neveztem el27. Kedves nyelvész ismerősöm véleménye szerint attól volt szerencsés a névválasztás, mert ezt még
nem foglalták le másra a nyelvészetben. Akkori publikációmmal letettem mellé a
foglalómat.
Érdekes, hogy mintegy 10 éven át hordtam magamban ezt a gondolatot. Nem
találtam arra rá, hogy miként is lehetne, kellene ezt a nyelvtanításban hasznosítani. Talán azért, mert a beszédkvantum a pszichológiának egy teljesen ingoványos
területére vezet. A figyelem az, amit mindenki ismer, de amiről – ez szinte hihetetlen – senki sem tudja, hogy mi az.
Filozofikus kérdések sorát veti fel. Ki is az az Én, aki a cselekvésemet figyeli?
Miben állhat a figyelem biológiája? Hogyan is alkotjuk meg, vagy választjuk ki a
beszédcselekvésünk szüneteiben a kimondani szándékozott, soron következő beszédkvantumot? Miként irányítjuk, figyeljük, ellenőrizzük magát a kimondás folyamatát?
Sejtéseim vannak róluk. A gyakorlat számára az a fontos, hogy fakad-e belőle valamire használható megoldás. És fakadt. Nevezetesen olyan, ami az idegen nyelvi
beszédkészség kialakítását és fejlesztését érinti.
A nyelvtanulóink többségének hamar szóra nyílt a szája is, miután megnyílt
módszerünkkel a füle a beszéd értésére. Ám voltak, akiknek nem! – vagy csak nagy
sokára. Mit tegyünk velük? Mit tegyünk, hogy az ő problémájuk is megoldódjon,
vagy fel se merüljön?
Utólag számomra pofonegyszerűnek tűnik a megoldás. Azon csodálkoztam csak,
hogy miért nem jöttem rá hamarabb. Ha az anyanyelvi beszédünkben a beszédkvantumokat fűzzük össze, akkor ezt a képességet kell kifejlesztenünk az idegen
nyelvek használatához is. Képessé kell válnunk arra, hogy az idegen nyelv beszédkvantumjainak kimondásáról ugyanígy tudjunk dönteni. Villámgyorsan. Hiszen az
előző kvantum kimondását követően lehetőleg elakadás nélkül be kell indítani a
következő kimondását. Ha elakadunk, akkor pedig rutinosan kell mondogatnunk a
töltelékszavainkat. Ezt a képességet kell kifejlesztenünk, de hogyan?
27

Lásd: Makara György: Szimu, (2003), és i% a későbbiekben is, ebben a könyvben.
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Bevethető muníció kell hozzá. Nem a kimondás helyszínén és időpontjában kell
ezt legyártanunk. Nem, nem a születése pillanatában bocsátjuk ki magunkból. Kész
lövedékek kellenek a tölténytárba.
Hogy eljussunk ehhez a képességhez, egy minimális beszédkvantumkészletet,
indító repertoárt kell tehát a nyelvtanulóink számára adnunk. Minél előbb. Rutinos
kimondásukhoz a megszólalási rutin is szükséges. Be kell gyakoroltatni tehát e minimális repertoárelemek spontán használatát: a kimondandó elem kiválasztását
és a kimondás beindítását. Legyen tehát tölténytáruk és élesre töltött megszólalási
képességük. Úgy kell szóra bírnunk a tanulóinkat, hogy a repertoárukból a kedvük
szerinti tartalmú megnyilatkozást kiválaszthassák, kimondhassák.
A további már könnyebb feladat lesz.
A kimondásra kerülő elemet módosítani, alakítgatni és a helyzethez igazítani is
szoktuk. Ez a képesség előfeltétele annak, hogy a spontán megnyilatkozásokkal a
szabad beszéd beindulhasson és a folyékony beszéd kialakulhasson.
Félhangosan mormogtam magamnak: megvan, megtaláltam:
HEURÉKA!
Ez a felfogásom ellentétben áll a pszicholingvisztika mai, legelfogadottabb beszédprodukció-modelljeivel28, lásd – no comment – a lábjegyzetet. Ugyanígy szemben áll a nyelvpedagógia felfogásaival. Másfelől rokonságban is áll néhány neves
szakemberével29. Ám a felismerés igazsága vagy téves volta önmagában való. Nincs
szükség arra, hogy tekintélyekre hivatkozgassunk.

A beszédprodukció legelfogado%abb modelljeként manapság a Willem Levelt-modellre hivatkoznak. (Speaking: from inten#on to ar#cula#on. MIT Press, Cambridge Mass. 1989.) Eszerint: 1. A beszédünket pragma#kai és szeman#kai értelemben először fogalmi szinten
tervezzük. 2. Majd az átalakító szinten nyelvtanilag és fonológiailag tervezzünk a mentális lexikonunkban szereplő fogalmak ak#vizálásából. 3. Majd gramma#kailag kódolunk. 4. Mikroés makroszinten tervezünk. 5. Sorba rendezünk. 6. És végül motorosan kivitelezzük – ar#kuláljuk – beszédünket.
Az üzenet felszíni szerkezetét előbbiekkel párhuzamosan a lemmákhoz tartozó 3 szinten – a
morfológiai, a szó fonológiai összeállítása és a fone#kai tervezés szintjein – alakítjuk ki a szintak#kai jellemzők alapján.
A szegmentumok a fonológiai kódolóba kerülnek, amely létrehozza a szótagok fone#kai tervét. Ez részletezi az ar#kulációs gesztusokat. A fone#kai tervet várakoztathatjuk az ar#kulátorhoz tartozó tárolóban. Az ar#kuláció a fone#kai tervünk motoros végrehajtása, melyet az
ar#kulátorunk végez. Beszédünk produkcióját önellenőrzéssel végigkísérjük. Korrigálhatunk
a koncepcionális és a gramma#kai rendszeren belül. A fonológiai-fone#kai tervezésünket a
percepciós rendszerünkben monitorozzuk.
29 A rokonságot például Stephen Krashen nézeteivel vállalom.
28
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A SORRENDISÉGRŐL ÉS A FOKOZATOSSÁGRÓL
A nyelvtanulók legfőbb célja többnyire az, hogy idegen nyelven is elfogadhatóan vagy lehetőleg folyékonyan, gördülékenyen beszéljenek. Az általam idomító
jellegűnek tartott, beszédcentrikus nyelvtanítással is eljuthatnak ehhez a célhoz.
Ám sokukról kiderülhet, hogy szavát sem értik másoknak, kivált az anyanyelvi beszélőknek. Például a beszélők és a nyelvtanulók akcentusa, kiejtése közötti szakadékszerű különbség miatt, vagy ezernyi más ok miatt.
Aki nem gyakorolta az idegen nyelvi szöveg és beszéd hézagos megértését, az
könnyen lebénul, amikor a globális beszédértésre lenne szüksége. Ezért is baj, ha
a nyelvórákon minden új szöveget kiszótároznak és mondatról mondatra mindent
szavanként értelmeznek a tanulók számára. Aki ehhez szokott, az az ismeretlen
szövegekkel bajba kerülhet. Ezt úgy előzhetjük meg, hogy az akár hézagos, de globális beszédmegértést fejlesztjük. A hézagos megértés rutinjával többre, meszszebbre jutnak. Hiányával viszont az életszerű helyzetekben könnyen lefagynak,
elakadnak.
Ahogy járni is fokozatosan tanulunk meg, úgy az idegen nyelvi beszédünket és
hozzá a repertoárunkat is fokozatosan kell kialakítani, bővíteni. Nem, nem az órai
feleltetésben, nem is szerepjátékokban, nem történetek elmondatásával. Készítsünk inkább a tanulóinknak a fontos, rövid megnyilatkozásokból egy válaszrepertoárt, válasz-étlapot! Kérdezzük őket úgy, hogy kedvükre választhassanak,
válaszolhassanak.
Amennyire egyszerű volt kitalálni ezt az elvet, annyira nehéz kialakítani ennek
a mindennapos használatát, gyakorlatát. Komoly kihívás a nyelvtanároknak. Egyedül a nyelvtanuló kerül páholyba. Élvezettel használhatja az első időszakban már a
10-20 darabos bevetési repertoárját. Aztán kapcsolódhatnak hozzá a további elemek, amíg csak egy egész kifejezéstár már a rendelkezésére áll.
Az eldöntendő kérdések például kiváló lehetőséget nyújtanak erre. A bizonytalan, a hárító, a visszakérdező, az igenleges, a nemleges válaszok sokasága ilyen. Az
angol eldöntendő kérdésekre adható, a Yes és a No szavakat nem tartalmazó vála-
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szok darabszáma gyűjtésünkben elérte a 240-es mennyiséget30. Így a megszólaló tanuló pillanatnyi kedvének, beszédszándékának megfelelő feleletet választhat ki.
Juthat mindenkinek más és más használnivaló az aznapi gyakorlatozáshoz. Válaszába beviheti az egyéniségét. Adhat a válasznak akár kedveskedő vagy éppen ironikus karaktert.
Kipróbáltuk. Azonnali sikerét kedvelik is nyelvtanulóink. A lényeg benne, hogy
a tanuló saját késztetése nyomán maga választja ki, hogy miként és mit válaszol.
Fontos, hogy egyéni módon, ellenőrzötten jók közül választva nyilatkozhat meg.
Meglett tehát a hiányzó módszertani megoldás. Ez egy lényeges eleme az aktív,
nyelvhelyes beszéd kialakításának, és kiegészítő eleme a grammatika tudatosításától mentes nyelvtanításnak.
Az eldöntendő kérdések repertoárja mellé természetesen a többi kérdések válaszelemeit is ki kell gyűjteni, kézbe kell adni. Ehhez pedig tanított nyelvenként soksok speciális részletet ki kell dolgozni, hogy kellően nagy legyen a repertoárkínálat.
Mégis – örvendezzünk neki – megvan a lényeg, a járható út!

AZ ISMERTETŐ FOGADTATÁSÁRÓL
Az ismertetőben elmondottak rendre szemben álltak a közismert tudással.
A hetedik különösen messzire vezet: az idegennyelv-oktatás gyakorlatának teljes újragondolásához. Szerkezetének, egységeinek, oktatási rendszerének megváltoztatásához. Reformnyelvtanításunk új tartópillérekre – a megértésre, a tudásmegszilárdulásra, a nyelvhasználati szokások szemléletére – épül. A beszédkvantumok
láncszemeiből pedig fokozatosan, elemről elemre lánchidat építünk ki a pillérek
között.
Mindez a fiatal egyetemistáink számára külön-külön egyszerű, érthető, belátható volt. Ám összefüggéseik és következményeik váratlanul érték, szinte sokkolták őket. Felkavarták a nyelvről, a beszédről, az emberi tevékenységről és

30

Csak ízelítőül néhányat említek közülük: Absolutely.; Sure.; You never know.; No ques#on
about it; What do you think?; I can't tell you; Ask someone else!; Unlikely; I would-n't have
thought that you were interested in this; I think so; Maybe; Perhaps; No way; I don't think so;
It's a secret; I'd rather not say; What do you think?; How should I know?; I've no idea; Good
ques#on; stb.
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viselkedésről beléjük rögzült iskolai tanításokat, tapasztalatokat, közhiedelmeket,
mítoszokat, előítéleteket. Szinte recsegtek az ortodox nyelvészi rátekintés alapjai.
A doktrínák szerint – mint ahogy erről szó esett már – a nyelv végül is nem más,
mint a fogalmi és grammatikai jelek és az általuk jelöltek – kettős szerkesztettségű
– konstrukcióinak használata. Ez az írás értelmezéséhez és elemzéséhez valamiféle gondolati kapaszkodó lehet, de semmi köze nincs az eleven emberi beszédhez. Felfogásom31 ezzel a doktrínával homlokegyenest ellenkezik.
Kellett nekik – mármint az egyetemi ismertetőm hallgatóinak, mint ahogy az
könyvem olvasóinak is jól jönne most – egy 10-15 perces bemutató nyelvóra. Sok
aha-élményt, néhány meglepetést hozott, amikor rámutattam az említett elemek
megvalósítására. Érthető, hogy együtt mindez megdöbbenést keltett. Aztán az egyikük megkérdezte:

MIÉRT IS NEM ÍGY TANÍTANAK AZ ISKOLÁKBAN, A NYELVISKOLÁKBAN, MINDENÜTT?
Sokan és sokszor kérdezték már ugyanezt az évtizedek során. Sokáig magam
sem értettem meg, hogy miért terjed ilyen nehezen. Ha megérteni sem tudtam,
még kevésbé tudtam elfogadni, és ebbe a helyzetbe belenyugodni. Pedig bonyolult, sokszereplős érdek-, érték-, hagyomány- és szokásrendszert érintene a változtatás, amit sokáig nem láttam együttesében.
Persze, nem a beszéd, nem az emberi tanulás természetében, hanem az emberi
lelkekben kell keresni a be nem fogadás okát. A kőkemény valóságban. Ésszerű magyarázatát az érdekek rendszerében, a változásokkal szembeni ellenállásban és tehetetlenségben találtam.
Az élőlények és csoportjaik természetes védőstratégiákat alkalmaznak. Aktívan
védelmezik értékeiket. Bizonyos ingerküszöb alatt csak ellenszenvvel viseltetnek a
riválisaikkal szemben. Ha a megélhetésről van szó, másként reagálnak. Kézenfekvő
31

Szerintem a beszédünket a kollek'v szokásrendszerből rendelkezésünkre álló repertoárelemeinkből improvizálva, innova'v módon szerkesztjük meg. Megnyilatkozás-elemeinket beszédkvantumonként választjuk ki kimondásra. Hirtelen elhatározásokból, vagyis improviza'v
módon, szándékunktól és megfontolásainktól függően. Ezeket „kommunikációs fragmentumokból” – töredékekből – állítjuk össze, vagy alakítjuk, módosítjuk kimondásuk folyamán.
Mondanivalónk kifejtésére szolgáló konstrukciót így, részenként, részekből hozunk létre. Közleménycsomagjaink a hallgatóban tes# élményeket keltenek. A megértésnek, félrehallásnak,
félreértésnek ezek képezik az alapját.
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a gépromboló lyoni takácsokra utalni. Miért lenne másmilyen a világ nyelvoktatási
ipara?
A világról szóló tudásunk szerves egészet alkot. Benne vannak a nyelvészet és
nyelvpedagógia kitörölhetetlen nyomai is. Ezek ugyan ellentmondásban állnak a
mindennapi tapasztalatainkkal, miként sok más hiedelmünk is. A lelki önvédelmünk megbirkózik vele, ha az ellentmondás felszínre kerülése és feloldása nem
kavarja fel a mélységeket! De teljesen átrendeződne a nyelvoktatóipar, ha nyelvtant, szótanulást, követelmény- és vizsgarendszert, iszonyatos tesztjeit, gyakorlatoztatásait, szintfelméréseit, a fokozatosság építményét – ezeket a bálványozott
tartópilléreit – kivonnánk a rendszerből. Pedig éppen erre lenne szükség.
Aztán: a tudományos élet szereplői sem mentesek az önbizalom hiányától. Kompenzálnak, kerülik a kockázatot. Rutinosan hivatkoznak másokra, amikor „szorul a
hurok”. Aki a többséghez tartozik, biztonságban érzi magát. Jó dolog a nyáj melege. Könnyebb a tudományos ranglétrán előrehaladni, karriert építeni azoknak,
akik csatlakoznak a véleményvezérekhez.
A szuverén személyiségek küzdenek a bizonytalanságukkal. Stephen Hawking
szerint a tudás illúziójával könnyű megszerezni a magabiztosságot. Egy szakma
alapjait megváltoztatni, elterjeszteni pedig nehéz. Vagy egyenesen reménytelen, lehetetlen dolog. Csak öntörvényei szerint változhat meg.
Igyekeztem ilyesmikről beszélgetőpartnereimet vagy éppen az ismertetőn jelenlévőket meggyőzni. Már-már magamat is sikerült. Aztán egy újságíró barátommal beszélgettem erről, de ő így reagált: Értem, értem, hogy miért van ez így.
Mégse maradjon így, jóvátehetetlenül! Meddig hagyjuk gyerekeinket, unokáinkat
szómagolással, nyelvtannal, az iskolás nyelvtanítással gyötörni?”
– Szerinted a mi türelmünkön, rajtunk múlik ez? – kérdeztem vissza. Ő rövid
„rajtunk is”-sel válaszolt32.
A közösségi kitörést szerencsére nem kell az egyéneknek megvárniuk. Maguk
választhatják meg lehetőségeik szerint a saját nyelvtanulási forrásaikat, eszközei32

Két régebbi, kevésbé op#mista újságírói vélemény még a kép kerekítéséhez idekívánkozik:
„Gyuri! Neked a világ soha sem fogja elhinni mindezt, mert arra gondolnak, hogy ebben anyagilag érdekelt vagy" (Aczél Endre). A másik: „Ez az egész túlontúl bonyolult. Lehetetlen közérthetően, egy mondatban vagy bekezdésben elmagyarázni. Lehetetlen reklámozni.” (Pallagi
Ferenc)
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ket, metodikájukat. A reformerek pedig az egyéni nyelvtanulókat próbálják megnyerni, vagy a főáramlatoktól elkülönült, háztáji nyelviskoláikban alkalmazzák módszereiket. Nagy a verseny a módszerek alkalmasságában, és még nagyobb a
marketingben. Időigényes volta miatt reménytelen dolog itt bárkinek eligazodni.

VÉGÜL EGY ESETLEÍRÁS

Idekívánkozik egy élményem 2012-ből:
Az iskolarendszerből kisodródott, 15–24 éves fiatalok képzésére indított „Dobbantó program” egyik osztályának angoltanárnője 33 úgy vélte, semmire sem
menne a túlkoros, a tanulásban eddig soha nem jeleskedők csoportjában az „I am”,
„you are” … stb. hagyományos angoltanítással. Kérte, hogy digitális tananyagunkkal, a mi módszerünkkel taníthasson. Az első találkozásokon az osztály alapból ellenállt. Aztán szelídültek. Pár tanórával később az egyik fiú először bemutatkozott
angolul, és elmondta, hogy mik a kedvtelései. Aztán karjára vette padszomszédja
női táskáját. Kendőjét a fejére kötötte, és mint Kate is bemutatkozott.
Ezt meg kell néznünk! – gondoltuk –, és oktatási vezető kolléganőmmel, Borsovszky Évával ellátogattunk egy órájukra. Pörgött a bemutató. Mindenki szép kiejtéssel, kórusban ismételte a leckék mondatait, énekelte az angol dalokat. Jó volt
látni, hallgatni.

33

Juhász Gyöngyi angoltanár (Kövessi Erzsébet Szakközépiskola, Szakiskola, Budapest,
2009/2010 tanév).
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„Gratulálok mindenkinek! Tessék kérdezni! Szabad a vásár!” – mondtam. Hoszszú csend következett. Az első sorból egy 19 év körüli roma lány megszólalt:
„Mondd, ezt hogy találtad ki?”
Őszintén feleltem neki.
Erről szól – egy pihentetőnek szánt, ideillő találós kérdés és elmélkedés után –
a könyv hátralévő része.
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AZ ELSŐ „TALÁLÓS KÉRDÉS PARAFRÁZIS34”
VAJON KI VAGYOK ÉN?
Első sikeres ujjszopásod óta
állandó, észrevétlen társad vagyok.
Nem hagylak el.
Magányban is veled vagyok.
Létem a véletlennek köszönhetem.
Ami egyszer megesik, megeshet máskor is.
Ha másodszor megesik,
harmadjára felkészülten talál,
és negyedszerre elébe is megyek.
Ugye, nem tudod, mikor szegődtem melléd.
Másoktól készen is kaphattál,
és másoknak továbbadsz magad is.
Hozzád és a világodhoz idomulok,
Alakuló alaktalan vagyok.
Néhány lecke csak, pár alvás csupán:
dolgom az első jelre, és egyre jobban teszem.
Nélkülem?
Nem lennének mindennapjaid.
Elválaszthatatlanok vagyunk.
Alakíthatsz, irányíthatsz is, amíg kicsi vagyok.

34

A parafrázisokra – azaz „mellémondásokra”, átdolgozásokra – késztető erede# találós kérdés
szerzője Dr. Denis Waitley: Your Greatest Helper, Your Heaviest Burden, Who Am I?
(February 24, 2010) – és magyar fordítását lásd a Függelék 5.-ben.

56

INTERMEZZO 1

Jegyességünk idején még visszaléphetsz,
ám összeköltözésünk után bármit teszel,
nem szabadulsz tőlem.
Veled maradok. Föléd kerekülök és irányítalak.
Mások felismernek rajtad. Te észre sem veszel.
Így urallak téged.
A tetteidet én irányítom.
Réges-rég elcsentem minden döntésed.
Elhatározásaidon már én vagyok az úr.
Büszkélkedj csak kedvedre szabad akaratoddal.
Ha úgy is azt akarod, amit én.
Lázadhatsz ellenem. Próbálsz szabadulni?
Gyakrabban, ugye, mint ahogy sikerül? Próbálsz
ellenem szegülni? Rajta csak!
Csak azzal foglalkozhatsz,
hogy kicselezz!
Belefáradsz a kitartásomba,
s rendre leteszed, mielőtt legyőzhetnél vele,
az ellenem fordított fegyvered.
Ha kiölnél magadból,
Lányaim, fiaim kitöltik helyem.
Látod? Észre sem vetted, és én vagyok házadban az úr.
Ismerj ki hát, és békélj meg velem!
Használj előnyödre, hátrányodra.
Rajtad áll. Én közömbös vagyok.
Tudd azért, s ne feledd:
hatalmam nagyobb, mint sem gondolod.
MONDD HÁT KI, KI IS VAGYOK?
Én a szokás vagyok.
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A szokás más, mint a szabály. A szokásainkban megbízhatunk. A szokásalapú
választás, döntés gyors, automatikus, praktikus, egyszerű. Szokásaink nélkül
valószínűleg életképtelenek lennénk.
Szokásainkat pontosan, automatikusan követjük – nyelvhasználatunkban is.
A nyelvhasználat eljárásai: közösségi szokások! Nem szabályok. A „szabály alóli
kivételek” többnyire szórványosan fennmaradt, régebbi szokások. A szokás magától
változik, de módosítási szándékainknak ellenáll. A rossz szokás is.
A szabály sérthetetlenül merev, könyörtelenül következetes. Megszegése következményekkel jár. A szabályt könnyű elhibázni. A
szokást alig. A szabályt szándékunk szerint
cserélgethetjük, megváltoztathatjuk. Legfeljebb
eltévesztjük, elhibázzuk.
Szokásainkat akaratlanul követjük, és ragaszkodunk hozzájuk.Kommunikációs
szokásainkhoz: gesztusainkhoz, beszédünkhöz, nyelvünkhöz is. Személyiségünk,
egyéniségünk részének tekintjük őket.
A szokások forrása a problémahelyzet elkerülése, illetve megoldása. A szokás –
késztetés. Késztetés a kipróbált, bevált viselkedés sémájának alkalmazására, a szokatlan elkerülésére. A szokás: idő- és energiatakarékos viselkedés. Azonnali cselekvés – a töprengés vagy tétlenség helyett. A nyelv használatában is.
A nyelvváltás – szokásváltás.
Az új nyelv ismeretlen eszköz- és szokásrendszereit ki kell ismernünk ahhoz,
hogy a használatukba beletanuljunk. A fordított sorrend rossz szokásokra vezet.
A nyelvhasználati szokásoknak egyszerűeknek kell lenniük. Bonyolult szokásokat a
nyelv nyilván nem fogad be. Ha mégis belekerül – lásd nyelvújítást –, a nem bele
valót a nyelvhasználók kivetik a nyelvből. Nem a szokás bonyolult. A szokás leírása
az, ami bonyolultnak tűnik.
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