
Az olvasás, írás és számolás vitathatatlanul a nyugati kultúra alap-
készségei. Olvasási készség hiányában a könyv során leírt egyéni tanu-
lási folyamatok kétségtelenül lehetetlennek bizonyultak volna. 

Ugyanakkor pontosan ez a három alapkészség sajátítható el ter-
mészetes módon, minden beavatkozás nélkül, hiszen mindenhol jelen 
vannak. Mindegyikünk megtanulta saját anyanyelvét a maga sajátos 
módján és ritmusában, ugyanúgy, mint ahogyan megtanultunk járni, 
és a kultúránkban szokványos mimikákat és gesztusokat is átvettük: 
minden külső módszer vagy bevezetés nélkül, pusztán a megfigyelés, 
figyelmes hallgatás és a környezet vidám utánzása által. 

Ha kihelyeznék Önöket egy idegen nyelvet beszélő törzsbe, pár 
hónap elteltével értenék és beszélnék azt a nyelvet – akkor is, ha nem 
létezne náluk írás, nem lenne iskola és első lecke. 

Senki sem csodálkozik azon, hogy Önök saját módszerekkel és 
egyéni ritmusban sajátították el anyanyelvüket a családi fészekben.

Miért csodálkoznak tehát azon, hogy én ugyanezen a módon tanul-
tam meg írni és olvasni? Sok szülő számol be arról, hogy gyermekeik 
már beiskolázás előtt tudnak olvasni, annak ellenére, hogy nem taní-
tották őket. Ez a felismerés – bizonyítja, hogy nem vagyok egyedi eset – 
azonban döbbenetes módon, nem vezet el ahhoz a felismeréshez, hogy 
a fejlődés minden más területen ugyanígy végbemenne előbb vagy 
utóbb, amennyiben megadatna a gyermekeknek az a lehetőség, hogy 
találkozásaik és felfedezéseik hálóját szabadon szövögethessék. Miért in-
dulunk ki magától értetődő módon abból a feltételezésből, hogy az ön-
álló tanulás képessége a járásra, a beszédre és az olvasásra korlátozódik?

Tojások és tojástartók

Olyan három éves lehettem, amikor egy írott oldal koncentrált ta-
nulmányozása során felkiáltottam: „nahát, ezek itt tojások és tojás-
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tartók”. Édesapám és édesanyám kíváncsian jöttek oda hozzám, és én 
ujjaimmal rámutattam a „C” és „O” betűk kombinációjára. 

A C és az O volt tehát az első két betű, amivel megismerkedtem. 
Valószínűleg én vagyok az egyetlen ember a világon, aki pont így 
kezdte el az olvasás tanulását, és Önöknek is furcsának tűnne, ha a 
világ valamennyi gyerekét arra akarnám kényszeríteni, hogy egy olyan 
tanulási módszer szerint tanuljon meg olvasni, amely a C-vel és az 
O-val kezdődik – miért van ez másképp az A és a B betűvel kezdődő 
módszerekkel?

Azért mutatom be, hogyan sajátítottam el az alapkészségeket, hogy 
kiemeljem: ahány egyén, annyi tanulási módszer létezik. Amilyen ter-
mészetes volt számomra saját módszerem – annyira nem átruházható; 
ugyanannyira nem, mint bármely más módszer sem. 

Nem sokkal ezután felfedeztem, hogy vannak tartó nélküli tojások 
és tojások nélküli tartók, vannak kis farkincával rendelkező tojások 
(Q) és tojás nélküli farkincák (I) stb. 

Tudni akartam, hogy ezek mire valók, és ezt körítés nélkül elma-
gyarázták nekem. Amikor a betűk szerepét megértettem, akkor tudni 
akartam mindegyiknek a nevét, és hogy mely hang tartozik hozzá. 

Az első játékom abból állt, hogy bizonyos betűket megtaláljak. En-
nek során megfigyeltem, hogy léteznek a betűknek bizonyos csoport-
jai, és megint csak mindenféle cifrázás nélkül elmagyarázták nekem, 
hogy mi célt szolgálnak. Ezen a módon sikerült három évesen szava-
kat kibetűzni. Sőt, ez egyik kedvenc elfoglaltságommá vált. Mindenhol 
szavakra bukkantam, és megpróbáltam elolvasni azokat. Mint például 
a könyv szót: „lll … llliii … llliiivvv … llliiivvvrrr … llliiivvvrrreee … 
livre!”

Édesapám és édesanyám pusztán megerősítették, amit elolvastam. 
Senki sem kommentálta az eseményeket, tapsolt vagy tört ki „ügyes 
vagy” kiáltásokban. De ugyanígy senki sem próbált meg valamilyen 
más ritmust, szót vagy megközelítési módot rám erőltetni. 
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És senki sem esett kétségbe, amikor sok 
évig úgy tűnt, hogy olvasási készségem meg-
rekedt: öt, hat, nyolc éves koromig. Más már 
a haját tépte volna, és feltette volna a kérdést, 
hogy „Vajon André valaha megtanul olvas-
ni?”. Gondot csináltak volna belőle, betegnek 
nyilvánítottak volna, családi ügy lett volna 
belőle. Édesapám és édesanyám teljes mér-
tékben bizakodóak voltak. Ahhoz, hogy a 
leghalványabb kételkedésüket is elhesseges-
sék, elég volt egy pillantást vetniük virágzó 
hétköznapjaimra, és meglátni, hogy egy-egy 
érdeklődési területemen micsoda fáradhatat-
lan erővel tanulok. 

Ehhez jött még az is, hogy nem akarták 
megkockáztatni azt, hogy tudatlanságukból fa-
kadóan beleavatkozzanak egy számukra láthatatlan folyamatba. És 
mennyire igazuk volt!

Körülbelül nyolc éves lehettem – úgy emlékszem rá, mintha tegnap 
történt volna – felütöttem Beatrix Potter „Tapsifülesék kalandjai” című 
kis kötetét, és minden akadály nélkül folyamatosan olvastam belőle. 
Édesanyám ezerszer felolvasta nekem a történeteket, tehát nem isme-
retlen terepen jártam. Ennek ellenére magam is meglepődtem a köny-
nyedségen, amellyel „megéreztem” a szavakat, amint rájuk néztem. 
Most már nem megfejtenem kellett őket, hanem láttam hangzásukat. 

Egy másik Beatrix Potter könyvet fogtam a kezembe: Kacsa Jolán 
kalandjai. Ezt a történetet nem tudtam kívülről, mégis sikerült folyé-
konyan elolvasni. Az érési folyamat rejtetten és hangtalanul zajlott le a 
bensőmben. Ez az új képességem ámulatba ejtett és további, válogatás 
nélkül kiragadott könyvekkel tettem próbára. 

Az első „igazi” könyv, amit néhány nappal később olvastam, André 
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Devigny: A halálraítélt megszökött című műve volt. Édesapám néhány 
évvel korábban nagy vonalakban elmesélte a történetet, amely annyi-
ra magával ragadott, hogy a szerzőhöz hasonlóan én is barkácsoltam 
magamnak egy kötelet kelméből és drótokból. Kételkedem azonban, 
hogy az oktatási hatóságok az első olvasmányok listájára tették volna 
ezt a könyvet. 

A következő könyv, amit kézbe vettem Ségur Grófné „Egy csacsi 
naplójából” című meséje volt, és Önök már tudják, miként folytatódik 
a történet.

Matematikai alapvetések

A magasabb matematika kétségtelenül speciális oktatást igényel, 
ugyanakkor a matematikai érzék képes teljesen magától kifejlődni. 
Ahogyan azt korábban említettem, az összeadás, szorzás, osztás alap-
elvei számomra a lego kockákkal való foglalatoskodás során váltak 
nyilvánvalóvá. A szüleim azonban arról számolnak be, hogy már sok-
kal korábban elkezdtem a számolást, bár jómagam erre nem emlék-
szem: körülbelül négyéves koromban az asztalnál ültem, a kezemet 
nézegettem és megszólaltam: „az öt a tíznek a fele”. Majd behajlítottam 
a két hüvelykujjamat és folytattam a megfigyelést: „a négy a nyolc fe-
le”.  Ahogyan ezt folytatva mindkét kezemen behajlítottam a megfele-
lő ujjakat, a végére jártam a kísérletnek: „három hatnak a fele, kettő 
négynek a fele”. Érdekes módon, az osztás felől közelítettem meg a 
számolást. Az iskolában gyermekek millióinak – akik potenciálisan 
valamennyien sajátos logikával bírnak – kizárólag az összeadással való 
kezdést kínálják fel. 

Néhány év alatt aztán a mindennapi szituációk révén igen jelen-
tős mennyiségű matematikai alapeszközre tettem szert. Például egy 
beszélgetés során a következő mondatot csíptem el: „Ötször öt, az hu-
szonöt.” Vagy saját megfigyeléseket tettem: „a quatre-vingt”, azaz 80-as 
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