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Társadalmunk elsősorban az olyan embereket becsüli, akik magabiztosak, 
gyorsan döntenek, érzelmeikben visszafogottak, csapongó képzelőerőről nem 
tesznek bizonyságot, s minden lépésük előre kiszámítható. Az alkotó embert 
mindezek ellentéte jellemzi: őrzi gyermeki énjét, erőteljes motivációk vezérlik, 
élményeit spontán módon juttatja kifejezésre, a problémamegoldás folyamatában 
gyermeki módon kérdez rá dolgokra, s szabadságigénye mindenkor feltétele em-
beri mivoltának. 

Az alkotóképesség kibontakoztatására az iskola jelenthetné az optimális kere-
tet, mégis egyet kell értenünk Neil Postmannal abban, hogy a gyermek kérdőjel-
ként kezdi az iskolát, és pontként fejezi be. A tanuló természetes kíváncsiságát 
tükröző kérdések nemcsak hogy választ nem találnak az oktatásban, de sokszor 
még szóhoz sem jutnak a tanuló kételyei. A kérdések, az ellenvélemények az isko-
laévek során fokozatosan elhalnak, a diák pedig megtanul gyakorlatiasan és egy-
síkúan gondolkodni. 

Hiába a kreativitásról szóló gazdag elméleti szakirodalom, ebben gyökeres 
változást csak az hozhat, ha a szakemberek végre felmérik a kreativitás speciális 
területein jelentkező konkrét tennivalókat. Ezt a sürgető feladatot vállalták fel a 
nyelvtudományban, illetőleg a költőí nyelv vizsgálatában és a tankönyvírásban 
egyaránt jártas szerzők, amikor a nyelvben és a nyelvhasználatban rejlő kreativi-
tás komplex kérdéskörét  mutatják be, különös tekintettel az iskola szerepére a 
verbális alkotóképesség fejlesztésében. 

A Hagyomány és korszerűség az oktastásban címet viselő első fejezet közép-
pontjában a nyelvi szocializáció és a nyelvi individualizáció áll, a normakövetés és 
a tudatos normasértés dihotómiája. Az alkotó nyelvről szóló második rész fogal-
mi pillérei: a nyelvi produktivitás és a nyelvi kreativitás. Az előbbi a nyelv minden 
használóját az alkotás képességével ruházza fel, az utóbbi pedig a nyelv szabálya-
in is túlmutató teremtés, amely kivételes nyelvi energiát feltételez. A szerzők 
meggyőzően bizonyítják, hogy bár kötnek bennünket az egyetemes emberi nyelv 
logikai formái, s az adott nyelv konkrét szabályai, ez a meghatározott keret a ma-
ga káprázatos gazdagságával, szerteágazó szinonímáival, kimeríthetetlen kombi-
nációs lehetőségeivel, nyitott sorozataival, hajlékony szerkezeteivel tág teret nyújt 




