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HARMADIK TÉTEL
AZ ÜZLET LIBIKÓKÁIRÓL
Hozzáértők bizonyára mosolyognak rajtam, a botcsinálta vállalkozón. Újra és újra
elcsodálkoztam, amikor egy reklám hatása kifutóban volt. Csökkent és csak csökkent a forgalom. Újabb ötlet kell, vagy a bevált gyakorlaton kell egyet csavarintani?
Az óriásplakátok mozgósító hatása is csökkent, a 14 napos rekordokról már senki
nem beszélt. Hirdetéseinkben ezekről beszélni – lerágott csont.
– Szakember kell hozzá! Profi marketingszakember! – gondoltam és próbálkoztam vele nemegyszer. Ám valahogy rendre melléfogtam a kiválasztásuknál vagy az
irányításuknál. Telemarketing! – mondta frissen felvett marketingesem. – Telemarketing! – az itt az igazi megoldás! Özönleni fognak a vevők, csak győzd a gyártással.
Viszolyogtam ugyan a kéretlen telefonzaklatásoktól, de hagytam. Belevágtunk.
Négy telefonhelyes telemarketinges csoport számára alakítottunk ki munkahelyet,
komputeres adatkezelést. Csoportvezető hozzá, háromfős csoporttal. Ripsz-ropsz,
meglett minden. Indulhatott a munka.
Türelem! Idő kell ahhoz, hogy rendesen beinduljon!
Türelmem volt. Beindulás nem jött. Sokáig kivártam, aztán leálltunk. Sebaj!
„A marketingre költött pénz fele kidobott pénz, csak nem lehet tudni előre, hogy
melyik fele” – idézte szakemberem ezt a végtelenségig elcsépelt szöveget. De újabb
ötletért nem megyünk a szomszédba! Új arculat, új szlogen, új, egyszerű, egymondatos, közérthető reklámüzenet kell.
Egyetértettünk, csak abban nem, hogy mi legyen. Próbáltuk ezt, meg azt, de a
kereslet nem moccant. Vissza kellett térnünk a 14 napos rekordhoz. Új óriásplakát.
Belém bújt a kisördög! Mondjuk azt, hogy „Használható nyelvtudás – ha sürgős, akár
14 nap alatt!” Épp annyi ez, amennyi jó tördeléssel megtölt egy óriásplakátot.
Hogy hol van ebben a kisördög? – A használható szóban. Ezt előttünk tudtommal senki nem használta. Féltem attól, hogy a versenytörvény, a reklámtörvény
alapján megtámadnak. Beleértelmezhető ugyanis a sugallata, hogy a konkurenciáé
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használhatatlan, de ilyesmit állítani vagy sugallani tilos. És persze, le kellett írni,
meg kellett határozni, hogy mit tekintünk használhatónak.
Félve, de belevágtam. Félelmem alaptalannak bizonyult. Manapság, egy-másfél évtized múltán közhasználatú kifejezéssé lett bátortalanul indított próbálkozásomból. Még az oktatásügy is használható nyelvtudást vár el az iskoláktól.
Hatásos volt az új kampány. A megszokott, fekete hátterű óriásplakátunkkal indítottuk. Rajta piros félkör emblémánkkal, fehér felirattal. Meglódult az üzlet. Emellett sokan támadtak, mondván, hogy egy idegen nyelvet nem lehet megtanulni két
hét alatt, de hát ki beszélt itt megtanulásról? Az angolok szerint például a német
nyelv megtanulásához az élet túl rövid.

TÉVÉREKLÁMFILM IS KÉSZÜLT
Egy 10 és egy 15 másodperces reklámfilmet is csináltunk. Rutinos, magabiztos
tévé- és rádiószerepelő voltam már. Nyolc éven át tanítottam a Műszaki Egyetemen. Talán ezért, netán másért, de fesztelenül improvizáltam a mikrofonok és kamerák előtt. Kötött szöveggel viszont sohasem próbálkoztam. Legyintettem a
tanácsra, hogy meg kellene tanulnom a kétmondatos szövegemet. – Minek?
Smink, bevilágítás. Hátteremben felnagyítva a plakátunk szövegrészlete: 14 nap
alatt. Tekintet a kamerába. Kevés gesztikuláció! Személyesen mondtam – egy délelőttön át – plakátunk szlogenmondatát, és utána azt, hogy A titok annyi, hogy
megváltoztattuk a nyelvtanítási szokásokat – teljesen.
Valami mindig hibádzott. Vagy a tekintet, vagy a mondathangsúly, de leginkább
hol itt, hol ott elakadtam egy pillanatra a szövegben48. Néha túlzott volt a gesztikuláció. Újra, és megint csak újra: felvétel. Csodáltam a rendező-operatőr türelmét49. Kimerültem, és még egyetlen felvétel sem volt jó. Elküldött, hogy mossam
meg az arcom, járjam körbe az épületet. Aztán újra smink, sebaj. Frissüljek fel,
aztán folytassuk!
Ma már tudom az okát. Az elmondandó két mondat 7 beszédkvantumból állt: használható
nyelvtudás, / ha sürgős, / akár 14 nap ala%! / A #tok annyi, / hogy megváltozta%uk / a nyelvtanulási szokásokat / teljesen. Közö%ük 6 kvantumhatáron kell gondolkozás nélkül átjutni.
Súgógép nem volt. A szabad beszédben valamelyik kvantumhatáron egy lélegzetnyivel elakadtam. Amikor egyiken sem, akkor másban hibáztam.
49 Komlós András
48
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– Legalább egy elfogadható felvétel legyen meg! – mondta. Amikor meglett:
Ennyi! Megnézed? – kérdezte. – Nem! – és hazamenekültem. Azóta másként látom
a színészi, bemondói munkát.
A provokatív reklám mindenhova eljutott. Fogadtatása vegyes volt. A bolti
és a nyelviskolai forgalom fellendült.
A nyelvoktató szakma tagjai közül lehettek, akik dünnyögtek magukban.
Hírét vettem, hogy egy nyelvoktatási
kongresszuson egy professzor jó barátom a hallgatósággal összekacsintott:
És becsapott a Villám!50 – mondta.
Voltak, akik nagyotmondónak, ámítóknak gondoltak bennünket. Marketingül
szólva „Ez nem számít. Nem ők a célközönség”. – és a reklám működött. Csak
engem bántott a hitetlenkedés és a szakmai érdektelenség.

ÚJRA A TELEVÍZIÓBAN BIZONYÍTOK
Valami olyannal, amit eddig nem csináltak. Hatvan éven felülieknek hirdettünk
meg egy ingyenes, kéthetes, napi 8 órás, kezdő angol tanfolyamot. Kisorsolták a
14 résztvevőt a 198 jelentkező közül. – Nesze neked, nyelvtanulással kapcsolatos
„kritikus életkor”-hiedelem51! – gondoltam. Bizonyítsuk, hogy az anyanyelv-elsajáTalán 'z évre rá a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében folyt professzor barátom
nagydoktori értekezésének nyilvános vitája. Ugye, ez az a hely, ahol a tudományos nézeteltéréseket #sztázni kell? Írásos hozzászólásomban kesztyűt dobtam az értekezés valamennyi
tézisének. Meglepetésemre vitában hiába vártam a felvetéseimre a Jelölt válaszát. Hosszan,
hosszan foglalkozo% más témákkal, majd egyetlen leleményes monda%al megemlíte%e ugyan
a felvetéseimet, és elsiklo% a válaszadási köteleze%sége elől. Aki profi, az profi! – és ha ezt
hagyják, hát hagyják neki. Nem az én dolgom. Elhangzo%ak az érveim, és nem maradtam
adósa.
51 Ese% már róla szó: az embriológia és az etológia szakterületéről Lenneberg (1967) ve%e át a
kri#kus periódus kifejezést, és alkalmazta a nyelvelsajá'tás folyamatára. E feltevés szerint a
nyelv elsajá'tása könnyen megy végbe 4 éves kor elő%, és a pubertáskora elő% könnyű egy
új (második) nyelvet elsajá'tani. John L. Locke (1993) szerint erre a szenzi'v periódus kifejezés megfelelőbb. Szerintem ez egy valójában tudománytalan nézet, amelyik ado% körülmények közö% tapasztalatot önmagával, és nem az okaival magyaráz (tautológia).
A látszat oka szerintem az, hogy az élet kezdetén kialakulnak az alapvető viselkedési szokásaink. Azok módosítására pedig a kialakult eljárásainkat gátlás alá kell helyezni, és újakat kell
mellé vagy helyébe felépíteni. Ennek sikere nem az életkortól, hanem az eljárásoktól függ.
50
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títás mechanizmusa alkalmas módszerrel időskorban is jól működik. Persze, vakmerő vállalkozás volt. Titkon féltem is tőle. Az extrémen intenzív, napi 8 órás tréning sokak szerint kemény megterhelés. Óvatosságból a szomszéd orvosi
rendelővel megállapodtam, hogy ha bármi adódik, azonnal segítenek.
A sorsolás kegyeltjei megjelentek. Kértem, hogy mindenki napról napra vezessen naplót az élményeiről, érzéseiről, egészségi állapota alakulásáról a kiosztott
füzetben. Így is lett. Nagy volt az izgalom a tanárainkban is, a résztvevőkben is.
Csak az első hét után nyugodott meg mindenki közülünk.
A tanárok véleménye szerint is jó volt az indulás. Néhány nap múlva is, egyetlen nő kivételével, mindenkinek jól ment a munka. Javasolták a tanárok, hogy beszéljek a hölggyel: jobb lenne, ha nem erőltetnénk tovább a dolgot.
Még szerencse, hogy ő kezdte a beszélgetést. Lelkendezve mondta: Makara úr!
Ez az egyetlen módszer, amivel én meg tudok tanulni egy nyelvet. Elmondta, hogy
nyugdíjas szövőnő. Nyolc elemit végzett. Hogy neki mindig nehezen ment a tanulás, úgy, mint most is. A többiektől elmarad, de ezt most így is nagyon élvezi.
Nem volt kimaradás, nem volt lemorzsolódás, sem egészségügyi probléma. Többen

mondták, hogy meglepetésükre az ingadozó vérnyomásuk is rendeződött a két hét
alatt. Talán a magányos, ingerszegény otthoni időtöltéshez képest a közösség, az állandó változás, a friss élmények izgalma jó hatással volt.
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Egy színes bőrű, angol anyanyelvű férfit
bíztam meg, hogy egyenként beszélgessen
el angolul a résztvevőkkel az utolsó napon
a kuckóban, a hangstúdiónkban. Engedélyükkel az üvegablakon keresztül fényképek
készültek. A testbeszéd mutatta, hogy a beszélgetésbe mennyire belemelegedtek a
nyelvtanulók. Megünnepeltük a sikert.
Két tanulónk, egy 70 éves férfi és egy 63 éves nő, a Pitman Basic szóbeli nyelvvizsgát is sikeresen letette52. A Duna Televízió beszámolt az eredményekről a délutáni adásában. Sikerült a bizonyítás.
Hogy éppen a forgalmon nem érződött meg belőle semmi, az már meg sem lepett. Az eredmény, a megtapasztalt, megélt emberi kapcsolatok megnyugtattak,
magabiztossá tettek. Már-már azt hittem, hogy teljesen hatástalan maradt ez az
igyekezetünk, amikor betoppant egy vitorlázó jó barátom, mérnök kollégám53. Feleségétől hallott a történtekről, aki biztatta, hogy a németnyelv-tudása mellé tanuljon meg nálunk angolul. Évek múlva a Balatonon egy beszélgetésben visszatért
rá, és mosolyogva mondta: Nemcsak hogy megtanítottatok angolul, de ősz fejjel újraolvashattam gyerekkorom ifjúsági regényeit a könnyített olvasmányokkal – angolul.

DIGITÁLIS VILLÁM-TANANYAG A NYELVISKOLÁINKNAK (2002)
Megértek a feltételek, hogy az analóg technikáról digitálisra váltsunk. A hangvágást és a hangfeldolgozást már régen számítógéppel végeztük. Kezdetekben
megvásárolt, kész szoftverrel, később saját fejlesztésűvel dolgoztunk. A mondat
hangfile-jai a további feldolgozáshoz egy adatbázisba kerültek. Ebből a saját programunkkal állítottuk össze a magyar és az idegen nyelvi lejátszáshoz a mondatok
és szünetek tetszőleges sorrendjét, blokkjait, lejátszási ciklusait és eljárásait.
A nyugdíjascsoport számára – saját kíváncsiságból – a második kéthetes tanfolyamot is megtarto%uk. Még két Basic nyelvvizsga, és egyik tanulónknak sikerült egy szin%el feljebb lévő,
Elementary nyelvvizsgája.
53 Dr. Lipták András
52

103

HARMADIK TÉTEL $ DIGITÁLIS VILLÁM,TANANYAG A NYELVISKOLÁINKNAK

Egy mesebeli „terülj-terülj, asztalkám!”-at hoztunk létre a fejlesztéshez, a kísérletezéshez, a gyártási mesteranyagok előállításához. Laboratórium? Ott volt
hozzá a saját nyelviskolánk lelkes tanárokkal, jól reagáló nyelvtanulókkal.
A hangvágó programunktól, a hanglejátszási listák összeállításától egyenes út
vezetett az írott szövegek megjelenítéséhez és egy nyelviskolai tanítást szolgáló
célprogram kifejlesztéséhez.
Megjelentek a projektorok a piacokon. Áraik az egekben jártak még, fényerejük
gyenge volt, mégis muszáj volt használatba vennünk őket. Tantermeinket szünetmentes tápegységgel, számítógéppel, tanári monitorral, vetítővászonnal, projektorral, hifi erősítővel és hangszórókkal láttuk el. A tanulók a háttámlás babzsák
foteleken kényelmesen félig ültek, félig feküdtek.

Nyelvtanító programunkban a mondatok lejátszási sorát a tanár bármikor megállíthatta úgy, hogy a mondat végére érve álljon meg a lejátszás. A mondatokat
újra és újra meg lehetett hallgatni normál vagy akár felére lassított beszédtempóban. A hanglejátszást mondatonként kivetített szöveg kísérte. A tanár lézerfénnyel
vagy pálcával követve mutathatta, hogy hol tart a kimondás. Amikor a tanár akarta,
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a mondat végén megállt a folyamat, és a kivetített anyanyelvi és célnyelvi mondatot értelmezni lehetett. Megmutatni, hogy mi minek felel meg. Így a tanulók szeme
láttára folyhatott a mondatok felboncolása. Módosítani, alakítani is lehetett a mondatot. Nagy lehetőség mind a nyelvtanárnak, mind a tanulónak.
Más célnyelvre és más anyanyelvre is ugyanaz maradhatott a program, csak
épp az adatok változtak. Egy univerzális nyelvtanító program keretei bontakoztak
ki, melyhez természetesen álló- és mozgóképeket is lehetett az adatbázisban csatolni. Sokszor fantáziálgattam arról, hogy egyedül vagy partnerjelöltekkel, de jussunk el egy világméretű elterjesztésig is: csak a célnyelvek és a közvetítő nyelvek
adatait kellene hozzá az adatbázisban csereberélni, kombinálgatni. Bemutatás céljából az angol programunk néhány leckéjéhez anyagot készítettünk vietnami, kínai,
bolgár, román, német és francia fordítással is.
Egyszer egy norvég nyelvtanár-delegáció látogatott meg bennünket. Ők otthon
norvégot tanítottak a bevándorlóiknak – akkor főleg lengyeleknek, magyaroknak,
más nemzetbelieknek. A nyelviskolai angol tananyagunk szövegét és a magyar fordítását programunkban megcseréltük, és rögtönözve egy magyar nyelvórát tartottunk nekik angol alapon.
Nagy sikere volt. Megtetszett a módszer, és kellett volna nekik norvégra, mint
egy falat kenyér. Szerezzenek pénzt, és működjünk együtt! – de azt mondták, hogy
pénzük nincs, és hogy ők csak nyelvtanárok. A fülembe betették így is a bogarat.
A migránsokat befogadó országok rengeteg pénzt és emberi energiát fecsérelnek el a soknemzetiségű bevándorlók nyelvtanítására. Tudják ugyan, hogy ez a
nyelvtanítás csekély eredményű, de nyilván nem tudják, hogy csak az alkalmatlan
módszerek miatt. A világprobléma megoldását szívesen indítottam volna a gazdag
Norvégiával. A betoppant nyelvtanár-delegáció nem nyithatott számunkra ajtót
hozzá.
Sebaj! – gondoltam. – Elég lesz egyetlen jó partnert találni, aki pénzzel, szervezéssel, az enyémnél tágabb horizonttal, szervezni tudással és csapattal sikerre viszi
az ügyet.
Elég lett volna, mégsem találtunk egymásra. Tárgyaltam lelkes baráttal, szkeptikus befektetővel, jó tanácsból ki nem fogyó menedzserrel, gyakorlott vezetőkkel,
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sok, világot látott, okos emberrel. Szinte mindenkit bizonyos szinten megragadott
az ügy, különösen egy internetes alkalmazás létrehozásának lehetősége. Voltak,
akik szívesen belekóstoltak volna. Volt, akivel meg is állapodtam, de valami mindig
közbejött. Naivitás lett volna? Ábránd? Rossz megközelítés? Hibás stratégia?
Akinek mindene meglenne ehhez, ugyan miért akarná éppen ezt az ügyet sikerre vinni, ha a nyelvtanulás nem szívügye.

A VILLÁMEXPRESSZ FELTALÁLÁSA – ÉS MŰKÖDÉSE MINT NYELVI FORMÁBA HOZÓ
TRÉNING ÉS MINT NYELVI REHABILITÁCIÓ, TERÁPIA (2002)
Az alvások nem csak megszilárdítják a tudást. Az idő múlásával felejtünk is.
Ezért, vagy téves önértékelés miatt, a nyelviskolába jelentkezők túlnyomó többsége a teljesen kezdő és az újrakezdő csoportokba akar kerülni. Szinte mindenki.
Mindegy, hogy akárhány éven át tanulta is korábban a nyelvet. Legtöbbjük úgy
hiszi, hogy semmit sem tud belőle, és legjobb az elejéről kezdenie.
Miként változtassunk ezen a hibás önértékelésen? Hogyan lehet az egyszer
megszerzett, de feledésnek indult nyelvtudást látványosan, hatékonyan felfrissíteni? Hogyan lehet a hibás kiejtési beidegződéseket korrigálni? Hogyan lehetne
ripsz-ropsz a természetes, helyes kiejtés megértésére és használatára átszoktatni
a rossz beidegződésekkel érkező nyelvtanulókat? Sokáig hordoztam magamban
ezeket a problémákat.
Kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy erre digitális tananyagunkkal és kórustechnikával lesz lehetőség. Próbáljuk ki – szép csendben, csupán az ismerősök beszervezésével! Csalogassuk be magunkkal a nyelv világába őket, és adjunk nekik
egy hatalmas nyelvi fürdőt!

A KARMESTERI PÁLCA CSODATÉTELE – AZ „EMBODIMENT” MŰKÖDÉSE
Talán 2002. nyár elején egy szombat-vasárnapra szerveztük az első, tizenhat
órás, kísérleti angol beszéltető tréningünket. Egy hatalmas nyelvi fürdőzést terveztünk. A kezdő tananyag leckéitől indulva mentünk végig a leckék főszövegein,
szövegváltozatain a már említett beszéltető-ügyesítő feldolgozásban. Néha egy
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szusszanásnyi pihenő következett az ismétlő lejátszás meghallgatásával. Mindez
komputeres kivetítéssel. Induláskor és amikor fáradni látszott a csoport, angol nóta
következett. Időnként pedig rövid szünetet tartottunk.
Szemben ültem a csoporttal, és izgatottan figyeltem. Az első pár mondat után
minden gátlás nélkül, hangosan szólt a kórus. Legtöbben a hallásukra hagyatkoztak, és felvették az anyanyelvi kiejtés hangsúlyait, tempóját, ritmusát. Egy-egy ismerősünk kimeredt szemmel a vetítővászonra tapadt, és sajátos magyaros
kiejtésével olvasta fel az angol mondatokat. Így ment ez a délelőtti tréning során.
Ebédszünet után kevesebben olvastak. Másnap reggelre már csak egy maradt közülük, és délutánra az ő kiejtése is rendeződött. Gyönyörűség volt hallgatni, ahogy
a kórus pontosan, taktusra követi az anyanyelvi kiejtést. Ebben egy apró, talán jelentéktelennek tűnő változtatás is közrejátszott.
Éveken át próbáltam rávenni tanárainkat, hogy ne csak a szájukkal, hanem egész
testükkel, gesztikulálva beszéljenek idegen nyelven is az órákon. Nem sikerült. A beszéltető tréning kísérletének első napján – már úgy dél felé tartottunk –, amikor egy
megérzés vett rajtam erőt, és nyugtalanná tett. Szokás szerint nem volt a kezem
ügyében íróeszköz, ezért a következő leckeváltáskor kértem valakitől egy golyóstollat. Ujjaim közé fogtam, és így hallgattam a kórusmunkát. Megéreztem, hogy
ahogy képzeltem, mozdulni akart, mozdult a toll a kezemben!
Ez az! Megvan! Nem én beszélek, és mégis, testem belső rezdüléseiben érzem
a beszéd keltette élményt. Engedtem, hogy kis karmesteri pálcám mikromozgással
akaratlanul kövesse a beszéd ritmusát, hangsúlyait, minta csak dirigálnék. Pedig
csak néma hallgató voltam. A különös megérzésem megerősítést nyert.
De hiszen itt a kulcs – teszem hozzá most, amikor írok róla –, amiről már fél évszázada tudhatunk: a speech – body movement kapcsolat, vagyis a beszéd – testmozgás velünk születő, reflexszerű összefüggése. A toll tömege finoman,
beszédesen visszajelzett, és kiemelte számomra a beszéd keltette izomtónus-változásaimat, és ennek érzete felerősítette a beszéd ritmikai élményét.
Alig vártam, hogy a munka megzavarása nélkül újra megszólalhassak. Megkérdeztem, és szinte mindenkinél volt toll vagy ceruza. A tanár is, a résztvevők is ezekkel a kezükben folytatták a gyakorlást. Kértem, hogy ha kedvük van hozzá,
mozgassák, vagy csak engedjék szabadjára a tollat. A várt hatást visszaigazolta a
kísérlet.
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HEURÉKA! – örvendeztem.
Régi, megoldhatatlan próbálkozásaim egyszerre csak megoldódtak. Bekapcsoltuk az idegen nyelvi beszédbe a test vázizomzatát. Átjárta a testünket a beszéd ritmusának, hangsúlyának élménye már akkor is, amikor csak hallgattuk az idegen
nyelvű mondatot, és még inkább akkor, amikor magunk is beszélni kezdtünk, kimondtuk a korábban meghallgatott mondatot.
Teljesebb, maradandóbb, a mintának jobban megfelelő lett a beszéd által keltett testi élmény. Emlékezetesebb is. Nálam is, a többieknél is működött – mégpedig kiválóan – a megérzésemből és az elméleti elgondolásból fakadó,
pofonegyszerű gyakorlati megoldás.
A kimondott szöveg zeneisége – dallama, ritmikája, dinamikája, tempójának felgyorsulása, lelassulása, hangsúlyainak felerősödése, elhalkulása félig-meddig tudatosan érzékelhetővé vált akaratlan mozdulatainkkal, gesztikulációnkkal. Élménye
nyilvánvalóan felerősödött. A beszéd mikroszünetei is feltűnőbben tagolták így a
beszédet gondolati egységeire, beszédkvantumokra.

HOL VAN ITT A NYELVI REHABILITÁCIÓ?
A tréning végén megbeszéltük a csoporttal, hogy a tananyagunk többi részével
egy hét múlva folytatjuk ezt a tréninget. Búcsúzáskor egy közismert drámaíró vendégemet kifejezetten meghívtam, hogy jöjjön el a következőre is. Minek jönnék,
ha huszonnyolc év angoltanulását két nap alatt rendbe tettétek? – felelte.
Mire felfogtam, hogy mit is felelt, már elsietett.
De hiszen ez akkor egy Nyelvi Rehabilitációs Eljárás!
Váratlanul kipattant elénk a nyelvtanítás egy lehetséges új ágának a rügye. Bizonyára sokaknak lenne rá szükségük. Sokféle okból, sokféle terápiával. És nekünk?
Nincs elég bajunk magával a nyelvtanítás megújításával?
Egy ideig próbáltam a nyelvi rehabilitációs tréninget reklámozni, de ez hiba volt.
Ugyanis nem értettek belőle semmit.

A VILLÁMEXPRESSZ TRÉNINGEK FOLYTATÁSÁRÓL
A karmesteri pálcával kapcsolatos gyakorlati tennivalóinkról nem volt mit töprengenem. Otthon, a vitrinemben őriztem nagyapám örökségéből rám maradt,
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fából esztergált karmesteri pálcáját. Bevittem. Itt a minta. Munkatársaim napokon
belül faesztergályossal százötven pálcát készíttettek és tettek le az asztalomra. Irány
a tanterem! Azóta minden nyelvtanuló csoportban – némi magyarázattal – az első
órán kézbe adjuk a pálcákat. Nos, ezen a magyarázaton, meg a minden hagyománnyal ellentétes, de a gyakorlatban rendkívül hatékony nyelvoktatási rendszer
működésének elméletén azért volt mit töprengeni. Ehhez hamarosan visszakanyarodom, de az események sorából még egy érdemi rész hátravan.
Nyilvánvaló volt számomra, hogy nagyon sok ember nyelvtudásán lehet az ilyen
beszéltető tréninggel segíteni. Budapest kétmilliós város. Csak jó helyszínt és jó
nevet kell a tréningnek találni. Meg kell hirdetni, és kész. Futhat a szekér!
Ami a helyszínt illeti, az a második nekifutásra meglett.
Megkerestem egy színházigazgatóvá lett egykori iskolatársamat, hogy megpróbáljam kibérelni napközben kihasználatlan színházát. Nem gondoltam volna, hogy
az ott kötelező villanyszerelő és egyéb technikai személyzet miatt még így is túl
drága lesz számomra ez a helyszín.
– Hol találok egy másik, nagy befogadású helyet? – kérdeztem. Megvan! – felelte, és a Moulin Rouge-t ajánlotta barátom. Átmentem oda. Elegáns, nagy befogadóképességű, nagy belmagasságú, tágas tér volt színpaddal, asztalokkal,
páholyokkal. Fél óra alatt megállapodtunk.
A név is könnyen meglett: VillámExpressz beszéltető tréning. Ezzel a csapatunkban mindenki egyetértett. Előzetes sajtótájékoztató, szokás szerint. Drámaíró
ismerősömet54 megkértem, hogy számoljon be élményeiről.
Húsz-harminc újságíró volt jelen. Mihály kipenderült eléjük, és – értve a dramaturgiát – szinte egy lélegzetre öt percen át hadarta angolul élményeit, majd vett
egy nagy lélegzetet, és mosolyogva elmondta ugyanazt magyarul is. Abszolút hiteles volt.
Az újságírók megértették, vették az adást. Elfogytak a szendvicsek, üdítők, és
megjelentek a rövid tudósítások a lapokban. A televíziók, rádiók csendben maradtak. „Méghogy reklám – ingyen?” Tájékoztatónk, mint egy tóba dobott kavics,
egyetlen hullámot indított. Maradt a fizetett hirdetés az egyik budapesti rádióban.
54

Kornis Mihály
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A rádióhirdetésünkre néhányan felfigyeltek. Micsoda? Nyelvtanulás a Moulin
Rouge-ban?
Jól sikerült a premier. Izgalommal készült rá mindenki. Tanáraink vállán volt az
igazi teher. Nem szokták a rivaldafényt, a színpadot, a hatalmas teret, a száznál is
nagyobb létszámot. Főpróba nem volt. Egyből az előadásba kellett beugraniuk.
A karmesteri pálcákat kiosztottuk. Az érkezőket angol dalok fogadták a hangszórókból. Majd a rövid, pár szavas bevezetőt követte egy angol örökzöld sláger
szövegével a megszokott értelmező és kiejtési tréning és az együttes eléneklés. Így
indítottunk. A közönség felszabadultan énekelt. Jöhettek a nyelvleckék. Mondatról
mondatra magyarul, angolul és a kórus beintésre elismételte. A lecke végén – pihentetőül – újra végighallgattattuk egybefüggően, csak angolul a felfrissített, ismerős szöveget. Folytattuk a lecke szövegváltozataival így, majd azok ismétlésével,
és így tovább. Újabb lecke, és megint újabb. Ez az idegennyelvi fürdő. Szünet előtt
újabb ének. Így ment az ebédszünetig, majd délután még négy órán át a beszéltető
tréning.
El tudják képzelni, hogy hány megértett angol mondatot mondhattak ki így
egyetlen tréningnap alatt? Sok-sok ezret. A két nap alatt hatalmas változást előidézve magukban több mint 10.000 pontosan értett angol mondatot mondtak ki a
résztvevők.
Az egész napos gyakorlás fárasztó volt, de a felmérésünk szerint mindenkinek
tetszett a program. Még két hétvégére tudtuk – csökkenő résztvevő létszámmal –
megtölteni a 160 főt is befogadó helyiséget.
Csendesen visszavonultunk a nyelviskolánk tantermei közé, és ott tartottuk éveken át a VillámExpressz tréningjeinket. Része lett nyelvoktatási kínálatunknak ez
az angol, német, francia tréning. Kiemelten, külön reklámot nem fordítottunk már
rá. Üzletileg nem oszt, nem szoroz tevékenységgé vált egy sokkal többre hivatott
lehetőség. Sajnos, nem tudtuk valós értékén kommunikálni, reklámozni, tudatosítani, kihasználtatni. Az is lehet, hogy csak türelmetlen voltam vele, és hamar viszszavonultam.
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A HERENCSÉNYI KÍSÉRLETI TANFOLYAM
avagy AZ 5. HEURÉKA MEGVALÓSÍTÁSA (2002)
A nagy létszámú tanulócsoport együtt tanításával biztos tapasztalatot szereztünk
a VillámExpressz tréninggel. Ez beindította nyughatatlan fantáziámat egy akár gigantikus létszámú, élvezetes idegennyelv-tanítás irányába. Az eltérő előzetes nyelvtudású tanulók együttes tanításáról is volt már tapasztalatunk – ahogy a könyv
elején, az 5. Heurékáról szóló részben szerepelt. Abban a bizonyos falusi általános
iskolában már bevált, ahol 80 tanulónak a nulladik órában hangkazettáinkról sikeresen, közmegelégedettségre tanították a németet. A VillámExpressz tréningünk
sikeressége is kínálta a lehetőséget. A kivetített szövegű, kórustechnikával elismételt mondatokban itt mindenki megtalálta a maga tanulságát. Ez titkos, és csak
az övé volt. Nem tartozott sem a tanárára, sem a szomszédjára. Ráadásul a saját
felfedezés jó élményével párosul így a nyelvtanulás, vagyis mentesül a szereplési
stressztől, feleltetési frásztól.
Bizonyos voltam benne, hogy ilyesminek jól kell működnie más helyzetben, tetszőlegesen nagy létszámok mellett is. A katonaság vagy a rendőrség lenne a legjobb
terep rá? Egyetemistáknak a nagyelőadóikban szombatonkénti nyelvi tréningek?
Könnyen megszervezhetnénk, lebonyolíthatnánk az első ilyen tanfolyamunkat így,
vagy egy nyári szünetben valamelyik egyetemen.
Próbálkoztam erre is, arra is, ám falakba ütköztem. De nem! Nem is falak voltak
ezek, hiszen a felkeresett illetékeseknek fülük volt a meghallgatásra, szájuk is a
válaszolásra, elméjük a dolog megértésére. Illetékesben sem volt hiány. A szavak
szintjén lelkesen, készségesen fel is karolták az ügyet. A tett, a megvalósítás mégis
elmaradt. Talán csúcsvezetői szinten kell(ene) megállapodni. Két egyetem oktatási
rektorhelyettesénél próbálkoztam. Együttérzően meghallgattam a panaszaikat, ők
meg széttárt kézzel lefele, az illetékes apparátusukra mutogattak.
Ha Budapesten nem, akkor talán vidéken! Talán munkanélküliekkel és a nyári
szünetes diákokkal összehozható. Nosza, kezdjük! Szerettem volna egy 200 fős nyári
nyelvtanfolyamot egy vidéki város egyetemén, a nyáron kihasználatlan nagyelő-
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adókban megvalósítani55. Kitűnő a technikai felszereltség, jól hangzó név,
mozgósítható oktatókkal, diákokkal, lakossággal. Az önkormányzat finanszírozná
is. Az egyetem támogatásával szinte ingyenessé tehetnénk a részvételt. Módszerünkkel eredményessé tesszük a tanfolyamot. Komolyan, lelkesen tárgyaltak
róla, – és végül semmivé vált ez az ügy is. Lehangolt a dolog. Indulatomat leplezve,
kedvetlenül fecsegtem róla a Duna Televízió elnökének56 egyik beszélgetésünk
során.
– Csináljuk meg egy kis falu kultúrházában! – mondta. – Ismerek egy polgármestert57, aki megszervezi. A Duna tévé stábot biztosít, és dokumentumfilmet
forgatunk róla.
Egyetlen ember tenni akarása utat nyitott annak, ami sok ember bevonásával
elhalt. Ősszel sugározták Egy „BECSES” kísérlet címmel a dokumentumfilmet. Többször is vetítették. Lázas munkával, izgalmakkal, élményekkel teli, feledhetetlen
nyarunk volt előtte. A napi 8 órás, 4 hetes angoltanfolyamra összesen 45-en vagy
46-an jelentkeztek a környékről. Az indulás napján félrevont a herencsényi polgármester, és komolyan figyelmeztetett.
– Makara úr! Én összehoztam mára a csoportot. De ismernie kell a falusi embert.
Ahol nem érzi jól magát, oda nem megy többet. Ne feledje: még egyszer nem
tudom őket idehozni! Itt már nem volt meggondolni való, nem volt visszaút.
Elkezdődött az ünnepélyes megnyitó a kultúrház előtt, majd be a kultúrházba, és
kezdődött az első óra. Szünet következik. Kint a riporter a mikrofonnal, forog a
felvétel. A riporternő egymás után szólaltatja meg a kilépőket, köztük egyik fiút. „Az
elmúlt órában többet tanultam angolul, mint az iskolában három év alatt!” –
mondta, és sugárzott az arca. Az enyém is.
Tanáraink számára kemény, embert próbáló, izgalmas feladat volt – napi kétszer négy órán át pillanatról pillanatra egyben tartani a csoportot, és percre pontosan haladni a tanmenet szerint. Amikor lankadt a figyelem, tevékenységet
váltottak, esetleg dal vagy szünet következett.

55
56
57

Nyíregyházi Nyelvtanulási Nyár le% volna a program neve.
Tisztele%el írom ide Pekár István nevét.
Szandai József
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Hatalmas feladat napi 8 órán át nyelvet tanítani. A komputeres technika viszont
percről percre kis pihenőket engedélyez a tanárnak. A gép tudja, mi következik.
Memóriájából automatikusan vagy a talán „Indulj!” parancsára egymás után hozza
a soron következő mondatokat. Tanáraink egymást háromnaponként vagy hetenként váltották. Helytálltak. Lelkesen, örömmel tették. Sokat adtak a csoportnak, de megérte. Sokat vissza is kaptak a csoporttól.
Mindenkinek új volt a feladat.
A csoport teljesen vegyes korösszetételű volt. Legfiatalabbjuk egy gyönyörűséges, 8 éves cigány lány. Talán még írni-olvasni sem tudott, de gyönyörűen
mondta, dirigálta magának a karmesteri pálcájával az angolt. Legidősebb csoporttagunk 56 éves polgármester a szomszéd faluból. Volt nyári szünetes matematikaének szakos tanárnő, kétkezi munkás és pár egyetemistánk is. Volt jogászhallgató
lány, aki a középfokú angolnyelv-vizsgáján épphogy nem felelt meg.
Vakmerőségem eredményeként tehát ennyire heterogén csoportot tanítottunk
együtt.
Nem
okozott semmi,
de semmi szakmai nehézséget.
Mindenki értett
mindent. Mindenki a magának valót szűrte
ki az angol mondatokból. Mindenkinek épült,
gyarapodott a
nyelvtudása. Remek légkörben folyt, és szebb volt az egész a legszebb elképzelésemnél. Minden tekintetben jól működött.
Számomra volt egy további különlegessége is a kísérletnek.
Akkoriban találtam ki a nyelvi zsonglőrködést, vele a nyelvtan – hess! Legalább
magam nevezzem – helyesen a nyelvi eljárások összehasonlító megvilágítását. Újdonság volt tehát tanárainknak is. Egyszer fél órával a vonat indulása előtt a Nyugati
pályaudvar várójában beszéltem meg az éppen leutazó nyelvtanárral az új elgon-
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dolásomat. Azt, hogy miként zsonglőrködjön, hogyan és miféléket rögtönözzön a
tananyag rövid mondataival. A kísérlet lázában ez is és minden más is jól sikerült.
A második hét végén forgatás következett. A
kétfős stábbal és három kaliforniai, amerikai fiatallal együtt utaztunk le. A csoportnak különkülön, egymás után angolul bemutatkoztak.
Beszéltek életükről, gyerekkorukról, családjukról. Feszülten figyeltek a nyelvtanulók, és
szemlátomást értették az amerikaiakat. A forgatócsoport pedig tette a dolgát.
Ezután három csoportra oszlottunk, és következtek a csoportos foglalkozások.
Az egyik amerikai fiú táncolni tanította a sajátjait. A másik kettő is kitalálta, hogy
mivel szórakoztassa és mozdítsa részvételre a társaságát. Aztán minden nyelvtanuló külön, négyszemközt is öt-öt percnyit beszélgethetett valamelyik amerikaival.
Ragyogtak a tekintetek. Boldogságban úsztak a résztvevők. Legtöbbjük életében
először találkozott testközelből külföldivel. Megértették egymást, meg tudták
értetni magukat. Közben készültek a felvételek, a nyilatkozatok.
A harmadik és a negyedik hét rutinszerűen és sikeresen folyt tovább. A tanfolyam zárásán a televízió stábja ismét forgatott. Buszos kirándulás, éneklés, oklevélkiosztás. Egy összekovácsolódott közösség ünnepe volt ez. Tanároknak,
szervezőknek, közreműködőknek, a falunak, mindenkinek.
Egy felnőtt tanárnő résztvevő félrevont. „Én még ilyet nem láttam” – mondta.
– „Minden közösség az első két-három napon kiközösít magából valakit. Itt négy
héten át semmi ilyen nem fordult elő.” – Vajon miért? – kérdeztem, és a válaszban
egyetértettünk: „Mert itt nincs feleltetés, nincs versengés, nincs rivalizálás és nincs
tanári dicsérgetés sem. Akit dicsérgetnek, az nem tud vele betelni, de a többiek
meg mind, akik kimaradnak az aktuálisból, rosszul érzik magukat tőle”.
A polgármester is megosztotta velem tapasztalatát. Elmondta, hogy a szomszéd
faluval évszázadok óta rossz a viszonyuk. Már senki nem tudja, hogy mi okból, de
nemigen lépnek be egymás kocsmáiba, és nemigen udvarolnak innen oda vagy
onnan ide a legények. – Képzelje, Makara úr! Most pedig a szomszéd faluból való
fiú segített az itteni lánynak a komputerét rendbe hozni.
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Nekem az egyik fiatal fiú a nagy sürgés-forgásban annyit mondott – inkább csak
félhangosan, szomorúan dünnyögte –, és most hétfőtől mit fogok csinálni?
Életem kitörölhetetlen, szép órái voltak ezek. Azt gondoltam egyébként, hogy
ez a dokumentumfilm nem maradhat hatástalanul. Sem a szakmára, sem a nyelvtanulókra, sem a politikusokra.
Tévedtem. Többször is vetítették a filmet. Évek múltán ismételték is. Az internetre is felkerült. Néma csend van körülötte. Külföldi magyaroktól jutott el hozzám néhány kellemes visszajelzés.

MÉG EGY ADALÉK A HETEROGÉN ÖSSZETÉTELŰ CSOPORTOK NYELVTANÍTÁSÁHOZ
A véletlen azért utunkba hozott még két alkalmat, ahol a lényegesen különböző
előképzettségűek együttes nyelvtanulásáról tapasztalatot szerezhettünk.
Az egyik egy olyan, európai uniós pénzből támogatott nyelvtanfolyamon adódott, amelyik a résztvevők számára szinte ingyenes volt. Csak regisztrálniuk kellett
a részvételre, majd amikor az interneten megnyílt a következő havi tanfolyamokra
a jelentkezési lehetőség, akkor szemfülesen az elsők között rákattintani a kiválasztott hely tanfolyamára, mert – nálunk legalábbis – 10-15 perc alatt betelt a
történetesen 18 főnyi létszám. Általában 2 hetes, százórás tanfolyamokat hirdettünk
– kezdőknek, újrakezdőknek. Egyszer-kétszer harmadik százórásat középhaladóknak.
Az egyik ilyen középhaladóknak hirdetett csoportban a negyedik napon a másodtanárral egymás után, egyenként beszélgethettek a résztvevők. Csak ekkor
derült ki az egyik résztvevőnkről, hogy teljesen kezdőként jelentkezett be a tanfolyamra. Nem törődött azzal, hogy milyen szintűre jelentkezett. Így kiderülhetett
számunkra, hogy gond nélkül végig tudta csinálni a tanfolyamot. Élvezte, és sokat
haladt. A végső elégedettségértékelő megbeszélésen hosszan beszélt a pozitív
élményeiről.
A másik eset Siklóshoz kötődik.
Úgy adódott, hogy egy középiskola nyári táborában 33 fő részére vállaltunk el
napi 6 órában angol nyelvi tréninget. Először a Herencsényben is bevált, napi 8
órás tréninget akartam csinálni, ám erről gyorsan lebeszéltek. Zsongott körülöttem a méhkas. Hogy gondolom azt, hogy kamasz gyerekekkel ezt meg lehet
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csinálni? A nyári szünidejük alatt? A negyedikesek nagy része már menő lesz az angolban. Hogy lehetne őket az elsőt végzettekkel együtt tanítani? „Ez valami egészen
más, mint a felnőttoktatás!” – hangzott mindenfelől az intelem.
Óvtak a nyelvtanárnő anyukák, akik saját kamasz lányaikon, fiaikon keresztül jól
ismerték ezt a korosztályt. A kamaszok szörnyen kritikusak – mondták. És nem rejtik véka alá a véleményüket! Információdömpingben élnek, az ingerszegény órákon
képtelenek figyelni, és elvesztik az érdeklődésüket. Fegyelmezetlenek. Nem tisztelik
a tanárokat. Bár magam azt tapasztaltam, hogy a jó órákat tartó tanáraikat a kamaszok rajongásig szeretik, mégis elbizonytalanodtam.
Iskolánk egyik sztártanárnője58 vállalta el a feladatot. Egyébként is mindig, minden feladatnál lelkiismeretes, de erre különösen nagy izgalommal készült. Most
alig-alig tudtam önbizalmat önteni bele. Eltitkolt izgalommal, nagy magabiztosságot sugározva biztattam, nyugtattam.
Elkezdődött a tanfolyam. Csilingelő hanggal fogadta tanárnőnk az első esti telefonhívásomat. Kiderült, hogy a diákok mellé egy matematikatanár és egy angoltanárnő is beült a csoportba. Minden rendben, a szokott mederben folyt.
Fegyelmezni nem kellett. A csoport minden tagja szívesen részt vett a kórusmunkában.
A záró elégedettségmérésen 100%-os elégedettséget kaptunk. Kimaradás,
lemorzsolódás nem volt. „Bárcsak az iskolánkban is így tanítanának!“ – szerepelt
nem egyszer a vélemények között.
Mire kell, kinek kell ennél beszédesebb bizonyíték egy gyakorlat megfelelő
voltára? Teljesen mindegy is, hogy az egész éppenséggel jó vagy téves elképzelések
alapján született vagy hogy az eredményességét mivel magyarázzuk. Láthatjuk: a
csoportos nyelvtanításhoz nincs szükség homogén előismeretekre, sem kis csoportra. Nincs szükség valamiféle misztikus nyelvtehetségre. A megértést biztosító,
alkalmas tananyagra és módszerre van szükség, és kész.
Elhibázott intézkedés volt – a számtalan egyéb között – az általános és
középiskoláinkban az ún. kis csoportos nyelvoktatás bevezetése, általánossá tétele.

58

Nagy Judit

116

HARMADIK TÉTEL $ A SIKEREKEN KÍVÜL MI KELL...

A SIKEREN KÍVÜL MI MÁS KELL EGY ÚJ MEGOLDÁS ELTERJESZTÉSÉHEZ?
A jó bornak nem kell cégér?
Már miért is ne kellene? Vagy a nyelvtanítás és a bor közötti különbség nagy.
Német üzleti partnerem – kevés eredménnyel – arra tanítgatott, hogy nem kell
mindenben kiválónak, pláne nem a legkiválóbbnak lennünk. Hogy középszerű termékekkel és középszerű marketinggel, egyszerű üzenetekkel uralják a cégek a piacokat. Az élet őt igazolta.
Számtalan ága-boga van a nyelvtanításunknak, és sokféle úton tehetünk szert
nyelvismeretre.
1. „Tanulj egyedül, önállóan, akár nyelvtanár nélkül nyelvet! Hatékonyan, és
a saját tempód szerint haladhatsz tananyagunkkal, módszerünkkel!” Ezt
mondjuk az audio tananyagunkra is, és az interaktív, számítógépes tananyagunkra is.
Aztán ugyanazzal a szájjal azt is mondjuk,
2. „Gyere, tanulj a nyelviskolánkban! Itt a digitális tananyagunkkal, egyedülálló módszerünkkel élvezetesen, hatékonyan tanulhatsz nyelveket. Nem is
kell tanulnod. Sem szavakat, sem nyelvtant! Fedezd fel a nyelvet!” Ám ha
kedved úgy tartja, akkor
3. „Tanulj kombináltan! Egyénileg, de tanári kiegészítéssel!” Vagy „tanfolyamon, magántanári kiegészítéssel.” Avagy:
4. „Gyere a VillámExpressz tréningünkre!”, vagy
5. „Gyere az óriáscsoportos képzésünkre!”
6. „Tanulj a tanfolyamainkon szuperintenzíven: napi nyolc órában, csoportban, két héten át, mert így könnyű a rengeteg időt rászánni, és
kézzelfogható, valódi eredményre jutsz!”
Ugye, ezeket külön-külön még csak-csak lehet egyszerű, modern marketinggel
menedzselni? De így, mindent egyben? Ugye, hogy lehetetlen?
Közben pedig fejlesztenünk is kell. A fejlesztési eredményeket, újdonságokat is
ki kellene használni a marketingünkben?
Nekünk nem, vagy csak ritkán és időlegesen sikerült.
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ELŐADÁSOKKAL, KÖNYVVEL KOPOGTATUNK A TUDOMÁNY ÉS
A NYELVOKTATÓSZAKMA AJTAJÁN

Egyetemi tanársegéd koromban szakmai lapokban cikkeztem, konferenciákon
előadtam belföldön, külföldön, mérnöktovábbképző tanfolyamokat tartottam Budapesten és nagyobb vidéki városokban is. Benne voltam a szakmai közéletben.
Később gyártmányfejlesztőként is, csak másképp.
Aztán elhagytam a műszaki pályát, és felhagytam ezzel. Hamar beletanultam a
humán tudományok egyikébe-másikába. Tíz-tizenkét éven át bújtam mindent, ami
csak kapcsolatban lehetett az emberek és az állatok viselkedésével, a nyelvhasználattal, a tanulással, az idegtudományokkal, az élettudományokkal, a nyelvészettel, de mégis, leginkább azt kerestem, ami harmóniában tudott lenni a józan
paraszti eszemmel.
Az emberek viselkedéséről, nyelvhasználatáról, az örökletességről és a kulturális átörökítés dominanciájáról többnyire egészen mást gondoltam, mint amikkel
a tudományos művekben találkoztam. Az állatok sem reflexmasinák, hanem intelligens lények, ahogy mi is azok vagyunk. Idősebb etológus barátommal beszélgettem a témáról. Több dologban egyetértett ugyan elképzeléseimmel, de számossal
nem. Azt tanácsolta, hogy írjam meg egy könyvben mindazt, amit gondolok.
– „Egyetlen folyóiratot nem találsz, amelyik ezeket közölné” – mondta tapasztaltan –, „de egy könyvben azt írsz meg, amit akarsz.”
Csodálkoztam, de elgondolkoztam a puszta ötleten is. Igaz, összeszerkesztettem az öt VillámFényben számot, és belőle könyv formában megjelentettem a Villám Fényében Antológiát is. Mérnökként előadtam, cikkeztem, konferenciáztam,
de hogy könyvet? Könyvet? Az élőlények intelligens viselkedésével, az evolúcióval,
az emberi elme működésével kapcsolatban? Én?
De hiszen három-öt humántudományi diplomára valót kritikus ésszel, szelektálva végigolvastam már. Mégis sokszor eszembe jutott: hogy jövök én mérnökként ahhoz, hogy diplomás elméleti szakemberekkel, kutatókkal, szakmabeliekkel
vitatkozzam?
Aztán persze addig-addig motoszkált ez bennem, amíg le nem ültem a gép
mellé. Életem egyik apró epizódját írtam le, majd a történetről áttértem egy je118
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lenség általános elemzésére. Talán gyermekem tejbegrízzel vagy spenóttal etetésétől jutottam el szájam önkéntelen tátogtatásán keresztül a kölcsönös utánzási
késztetésig, amit ma sokan ismernek már, és a tükörneuronokkal magyarázzák.
A jelenség központi szerepet játszik a nyelveink létrejöttében, eltanulásában, használatában. Aztán egy másik, majd egy harmadik történet mentén folytattam gondolkozásomat a genetikáról, a viselkedésről, a kulturális átörökítésről, a beszéd
képességéről, megértéséről, a nyelvtanról és így tovább.
Egyszer óvatosan, kicsit szégyenkezve megmutattam az írást a nyelviskolai munkatársnőmnek. Te ilyet is tudsz? – kérdezte. Talán túlzóan magasra értékelte íráskészségemet, de – ez és ennyi kell csak a férfiembernek, hogy teherbe essék, és a
terhességéből egy könyv szülessék.
Hosszú problématerhesség előzte meg. Áldott egy átkozott állapot. Rendezetlenül gyűltek, gyűltek a történetek, a gondolatok. Több száz oldalnyi lett. Meg kellett volna tanulni összefogottan és érdekesen írni. Nehéz egy mesterség számomra
az írás. Az sem vigasztal kínjaiért, hogy professzionális írók interjúi szerint ők is
megkínlódják vele a magukét.
Ami egy napi írásmunkámból a végére megmaradt, az átlagban talán féloldalnyi szöveg lehetett. Megírtam a beszédmegértésről, a nyelvtanról az elképzeléseimet. Perspekto-szituatív grammatikának neveztem el a koordináta-transzformációs elméletemet, ami köznyelven szólva a térbeli, időbeli, és a szereplők nézőpontjától, a nézőpontváltástól függő megnyilatkozásának rendszerét jelentette. A közösség viselkedési repertoárkészletének eljárásait, azok alkalmazását értettem rajta.
Csak tudálékosabban – koordináta-rendszerek váltásait emlegetve – szóltam róla.
Furcsa műfajú könyv volt. Sok életrajzi elem, sok filozófia. Rejtélyes címet adtam
neki. „Szimu – avagy gyermeki kíváncsisággal a Világról”, de a borítón csak a Szimu
szó árválkodott. (Hiba volt.) Ezt a becenevet kapta könyvemben egy képzeletbeli
emberszimulátor.
Azt kerestem, hogy miként kell működnie Szimu biokomputerének ahhoz, hogy
emberek környezetében a szimulátor megtanuljon beszélni. Hogy egy romantikus
film után könnyes szemmel jöjjön ki a moziból. Gyönyörűséges, gyötrelmes volt
átgondolnom és megírnom. Első és egyben utolsó könyvemnek szántam.
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Egy nagy borotvapenge és annak élén egy bekötött szemmel egyensúlyozó férfi
sziluettje került még a könyv borítójára. Amikor Sárközy Endre grafikus barátom a
rajz első változatával megörvendeztetett, lecsaptam rá: – Ez én vagyok! Ez lesz a
könyv borítóján. – Akkor újra kell rajzolnom! – mondta Bandi.
– De miért? – kérdeztem. Elmosolyodva mondta: – Mert te kövérebb vagy.
És igaz barát volt. Valóban újra is rajzolta.
A könyvet a hátsó borítóján Popper Péter ajánlásával – 2000 példányban –
adtuk ki. Öröm volt szerzőként a kemény kötésű könyvemet életemben először kezembe venni. Elismerő kritikák jelentek meg róla. A szakma folyóiratában, a Modern Nyelvoktatásban is megjelent egy neves professzor tollából59 egy kritikus
hangú, elismerő könyvismertető60.
A könyvem először a boltok újdonságai közé került. Aztán tanácstalanná váltak
a könyvesek. Nem tudták, hogy hova, milyen könyvek közé tegyék. Tudományos
mű? Ismeretterjesztő mű? Nyelvészet? Gyermekirodalom? – hogy ne soroljam tovább. Hol a csudában a helye? Nem találták meg.
Nem ismertem ezt a világot. A világ nem ismerte meg a könyvemet.
A nyelvoktatással immár másfél évtizede foglalkoztam akkoriban. Úgy éreztem,
eljött az ideje, hogy a nyelvoktatószakma ajtaján is kopogtassunk. Akadt megmutatnivalónk, elmondanivalónk, átvételre, hasznosításra felajánlanivalónk.
Kapóra jött a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete – a MANYE
– 2003. évi, győri kongresszusa61. Témája a többnyelvű Európa volt. Három szekció-előadással jelentkeztünk be, és a rengeteg előadás közé befogadtak bennünket is.

Dr. Budai László: Könyvszemle – Modern Nyelvoktatás, Alkalmazo% nyelvésze# szakfolyóirat,
2004. szeptember, X. évf. 2-3 szám: Makara György: Szimu, avagy: Gyermeki kíváncsisággal a
Világról.
60 Két, nekem kedves bekezdést idézek belőle: „Könnyen felismerhető az az ellenségkép, amelyet Makara György teremte% magának, amely ellen már jó pár éve csatáit vívja és – ne kételkedjünk – nyeri. Az igazi ellenségnek azonban sok arca van, és talán nem is mindegyik
ellenség, ha a pre-Makara kor szülö% is.
Ha Makara György jobban szétnéz a túloldalon, sok ismerősre, barátra is akadhat. Azt azonban mindenképpen el kell fogadnunk, hogy érdemes mindent újragondolnunk.”
59

61

XIII. Magyar Alkalmazo% Nyelvésze# Kongresszus. "A többnyelvű Európa" Győr, Széchenyi István Egyetem, 2003. április 14-16.
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Magam kezdtem az egyik nap délelőttjén a módszer elméletével. Meghallgattak. Hamarosan Borsovszky Éva angoltanárnőnk előadása következett a módszer
nyelviskolai alkalmazásáról. Ez rögtön nagyobb érdeklődésre talált. Mindketten beharangoztuk Rádi Ildikó nyelvtanárunk délutáni bemutató óráját. Ezen teljesen
megtelt a terem. A később érkezők, köztük a MANYE elnöke, Szépe professzor is
állva hallgatta végig a bemutatót. Ildikó megdolgoztatta a teljes hallgatóságot kórustechnikánkkal a bemutatott franciaóráján. Vonakodás nélkül részt vettek benne,
és látványos, hangos sikerrel, nagy tapssal ért véget a bemutató. No, ez nem maradhat hatástalan! – gondoltam. Maradhatott. Néhányan talán emlékeztek rá.
Másnap déltájban a tavaszi napfényben beszélgettem az akkor 73 éves, köztiszteletben álló Szépe György professzorral, az egyesület elnökével. Megkérdeztem, hogy szerinte mi kell ahhoz, hogy nyelvésszé képezzem magam.
Visszakérdezett. „Hány éves Ön, kolléga úr?” Mondtam: Hatvanhárom. – „Akkor ne
kezdjen hozzá!” – mondta. „Van magának egy kitűnő módszere. Miért akarna nyelvész is lenni?”– és igaza volt. Suszter maradjon a kaptafánál.
De melyik az enyém?
A következő kongresszust 2004-ben Nyíregyházán62 tartották.
Témája: „Nyelvek és nyelvoktatás Európa és Kárpát-medence régióiban“. Érdeklődtem, hogy kaphatnék-e lehetőséget a plenáris ülésen egy előadásra.
Megtanácskozták, akikre ez tartozott. Eldöntötték, hogy „befogadnak”. Résnyire
nyitották az ajtót. Plenáris előadást ugyan nem tarthatok, de vezethetek helyette
a kedvenc témámról, a VillámNyelvtanulásról egy kerekasztal-beszélgetést.
Jó érzésekkel készült kis csapatunk az esti programra. Lehet, hogy fontos focimecscset közvetítettek aznap este, vagy ki tudja már, mi volt akkor. Egy-két résztvevővel magunkra maradtunk a szögletes kerekasztal körül, és magunkban jót beszélgettünk.
Kedvemet vesztettem. Pedig a Nyíregyházi Főiskola már partner lett volna termeivel, néhány oktatójával, diákjával a 2004. évi Nyíregyházi Nyelvtanulási Nyár akciótervemben is. Nem rajtuk múlott, hogy végül az egész elvetélt.
Tapasztalt barátaim arra tanítgattak, hogy a tudományt, a szakmát csak belülről lehet befolyásolni, és onnan sem könnyen. Arrafelé mindenki a saját szarko-

62

XIV. Magyar Alkalmazo% Nyelvésze# Kongresszus. „Nyelvek és nyelvoktatás Európa és Kárpátmedence régióiban“ Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2004. április 5-7.
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fágját farigcsálja. Fontos szabály: tudós a tudósnak nem vájja ki a szemét. A különféle, egymással homlokegyenest ellentétes felfogású tudományos iskolák idézgetik egymás tanait is, és különben békésen tudomást sem vesznek egymásról.
Mindenki tiszteletben tartja a másik területi illetékességét, csak a saját kiskirálysága
területét védi – minden eszközzel.
Tudod-e – tanítgatott egy idősebb barátom –, hogy jár az, aki meg akarja váltani a világot? – s felelt is magának: Tudod, keresztre feszítik.
– No, engem ugyan nem! – feleltem – Nem érek én annyit.
Szerencsémre a cselekvőképességem is, megélhetésem is csak a piactól függött.
A provokálást is, a befogadtatási kísérletet is – ködszurkálásomat – beszüntettem.
Túljutottam rajta. Lassan, de megértettem a világ ilyetén működését, és kibékültem vele. Későn érő vagyok. Nem akartam én már arrafelé semmit sem elérni.
(Persze, ez nem igaz. Szerettem volna, csak nem tudtam.)
Szimu című könyvem megjelenése után sok év telt el. Már meg is feledkeztem
róla. Balázs Géza63 nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár kezébe került egy este
az évekkel korábban neki dedikált könyvem, és beleolvasott. Elolvasta, és az MR 1
Kossuth rádióban, a Tetten ért szavak című 5 perces heti rovatában egymást követő
három adást szentelt annak, hogy könyvemből a kedvére való idézeteket felolvassa
(2009). A következő két tanévben meghívott szemináriumába is vendégelőadónak64. Ezt gépészmérnöki alapképzettségemmel valódi megtiszteltetésnek vettem.
(E könyv elején említett ELTE-i ismertetőre egy másik nyelvtudományi tanszék adjunktusa65 hívott meg.)
Talán elbíztam magam ezektől.
Így még két újabb kopogtatással mégis próbálkoztam az ajtón. Egy akadémiai folyóiratban neves szerzőnő tollából megjelent egy elemzés a nyelvoktatásunk helyzetéről, problémáiról. No, ennek egyetlenegy mondatával sem tudtam egyetérteni.
Nosza, reagálok rá!

63

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

A testbeszéd és a beszéd há%erének egyszerűsítő modellje címmel, és A krea'v gondolkodás egyszerűsíte% folyamatmodellje és a modell alkalmazása a gondolatok nyelvi kifejezési folyamataira. (2010)
65 Borbás Gabriella Dóra, az ELTE BTK Alkalmazo% Nyelvésze# Tanszék egyetemi adjunktusa
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Hozzászólásom vázlatát eljuttattam az illetékeshez. Mosolyogva, barátilag kérdezte: – Gondolod, hogy azért tartanak itt engem a főszerkesztői székben, hogy
ilyen – szerintük tudománytalan – nézeteknek adjak teret? Úgy leváltanának érte,
mint a pinty.
Még egy nekifutásom volt.
Hallottam, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézetében havi rendszerességgel
tartanak belső, szakmai vitákat. Gondoltam, szívesen bemennék önként az oroszlánbarlangba. Meglátjuk, hogy szétszednek-e.
Eh! – legyintett rám kedves ismerősöm. – Nincsenek ott oroszlánok, csak lexikológusok, morfológusok, pszicholingvisták, kognitív nyelvészek, más kutatók.
Témajavaslatomat eljuttatta a viták szervezőjének. Ki is tűzték a vita időpontját.
Készültem az alkalomra. Egyszer csak híre jött, hogy belső ribillió támadt a téma
meghirdetéséből. Az igazgató letiltotta a programot. Sajnáltam az elmaradt vitát,
és túltettem magam rajta. Tettem a dolgomat tovább, és lezártam magamban naiv
elképzeléseimet.
Bár nem búvom én napról napra a tengernyi új tudományos közleményt, mégis
elért hozzám is a változás szele. Lassan-lassan – a többfelől kapott jelzésből – észrevettem, hogy nemcsak változtak, hanem nagyot fordultak a tudományos szelek.
Hogy a már emlegetett embodiment és Roy Harris-féle integratív nyelvtudomány
(integrational linguistics) címszavai alatt jó társaságban találom magam a szemléletemmel és a gondolataimmal.
Valóban, ahogy könyvemet indítottam, az egyik izgalmas, központi kérdése a megismeréstudománynak az emberi beszédmegértés. A beszédmegértés holisztikus –
egészleges – testi folyamatainak a feltárása, melybe egyébként együttesen tartozik
bele – integrálódik – a beszéd mellett a nonverbális kommunikáció is. De hiszen ez
foglalkoztat, és valami ilyesmit alkalmazok a nyelvtanításunkban – vagy húsz éve!

KERÜLJÜK KI AZ INTÉZMÉNYES NYELVTANÍTÁST!
A puding próbája az evés. („All the proof of a pudding is in the eating”) – írják
1605 óta sokféle változatban a források világszerte. De mit tegyünk a kipróbálók
legalább kétharmada számára emészthetetlen pudinggal és receptjével? Mit
tegyünk az intézményes nyelvtanítás világszerte elterjedt pudingjával?

123

HARMADIK TÉTEL $ KERÜLJÜK KI AZ INTÉZMÉNYES NYELVTANÍTÁST!

Sok-sok receptváltozat szerint főzik ezt a pudingot, de nagyjából azonos alapanyagokból, nyelvtan és szótanítás összetevőkből. Így ezek nem csak itt-ott,
helyenként emészthetetlenek. Világszerte azok a többség számára.
Ezt elképzelni sem igen tudják azok az emberek, akik számára pont ellenkezőleg, éppen hogy így emészthető a puding. Ráadásul ők a véleményformálók, a
meghatározók, a szakemberek. Elhinni is nehéz, valóban. Mégis így van. Peszszimistának elkeserítő egy helyzet. A realistának alkalmazkodnia kell hozzá.
Kitaláltam: nem akarom már sem meggyőzni, sem megtéríteni azokat, – a szakmát – akik magukat mértékadónak tartják, és akiket úgy sem tudok. Talán nem is
lehet. Don Quijote-i vállalkozás? Minek? Inkább megkerülöm őket!
Összeállt bennem egy vízió, egy színes, ábrándos haditerv. Csináljunk egy folytatásos televíziósorozatot angol nyelvleckékből a módszeremmel! Olyat, amelyiknek
bármelyik leckéjét, előismeretétől függetlenül, bármelyik televíziónéző megérti.
Akkor is, ha tanult már angolt, de akkor is, ha nem.
Ezek a nyelvtanító adások legyenek félórások, és sugározzák folytatásokban a
hét öt napján! A hallgatók így egy nagy, idegennyelvi fürdőt kapnak. Ez az 5, összesen két és fél órányi rész magának a 20-25 perces angol filmnek lenne a tanító feldolgozása. A tudásmegszilárdulás csodás hatása révén ezt az egészet egybefüggően
is érteni fogják a hatodik napon.
Így hetente folytatásokban megismerik és angolul értik a sorozatot alkotó, 2025 perces angol filmrészeket. Négy hét alatt összeáll belőle egy legalább öt-negyed
órás játékfilm.
Az, aki soha nem tanulta a nyelvet, a sorozat adásainak végignézésével – a
tudásmegszilárdulásnak is hála – végeredményben képes lesz megérteni angolul
egy hosszú, csak angolul beszélő, nyelvoktató szöveggel megírt játékfilmet.
Persze, ehhez kíváncsi és aztán lelkes nézőket kell toborozni.
Nagy beharangozás, előzetes hírverés, érdeklődés felkeltése kell hozzá. És egy
televíziócsatorna, amelyik vállalja, hogy főműsoridőben – egy hónapon át – ezt a
sorozatot sugározza.
Vízióm van tehát. Megvalósításához régóta rendelkezésre álltak a számítógépem merevlemezén az erre alkalmas tanszövegek, forgatókönyvek. Ha megvalósulna, mehetne tovább is a televíziós program pl. a televíziónézők – és esetleg
celebek – bevonásával, kétnyelvű játékvezetőkkel, vetélkedőkkel.
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Csináljunk számvetést! Kellett a húsz alkalom a részletek sugárzásához. Ez összesen 10 óra műsoridő. Az egybefüggő részek szombati, vasárnap délutáni sugárzásaihoz még összesen hét és fél órányi. Kevesebb, mint húsz óra televíziós
műsoridővel meg lehet mutatni a módszert és hihetetlen hatását az országnak!
Egy ilyen közösségi élményre rá lehet aztán építeni ezerféle folytatást, kibontakozást, akciótervet. Bizonyosra vettem, hogy ez így felkavarja a nyelvtanítás állóvizét, és célba érhet. Álmodoztam tovább is: híre megy a világban. Megveszik, a
maguk nyelvére fordítják a sorozatot más országokban is, és … De állj!
Állj! – mondtam talán magamnak. – Gondolod, hogy egyetlen televíziós sorozattal sikerülhet kiforgatnod sarkából a világot? – Kételkedtem, ezerszer átgondoltam, de… De hittem benne. Igenis, azt gondoltam.

A SZÖVEGKÖNYVRŐL
A film megvalósításához felhasználható szöveg már rendelkezésemre állt, hozzá
minden jogával. A tananyag-fejlesztéseink legsűrűbb időszakában megbíztam
munkatársnőmet, Borsovszky Évát és angol-magyar kétnyelvű szerzőtársát, Szász
Esztert, új, speciális tananyag írásával. Keressenek egy közismert és közkedvelt irodalmi művet, és annak szövegét írják át nyelvtanulási célúra. Olyan műből induljanak ki, amelynek átdolgozásához nem kell már a szerzői jogot megvásárolnunk.
A szerző halálát követő hetven éven túl kell lennünk ehhez.
Így esett szerzőim egykori választása Conan Doyle-ra, a közismert és kedvelt,
nem ok nélkül sokszorosan megfilmesített „Sherlock Holmes kalandjai” művére.
Úgy tűnt először, hogy az eredeti angol irodalmi szöveg alkalmatlan az átdolgozási
feladatra. Tekervényes körmondatai olykor egy bekezdésnyire rúgtak.
Persze, minden összetett mondatot fel lehet bontani egyszerű tő- és bővített
mondatokra. Párbeszéddé, jelenetté is lehet alakítani az elbeszéléseket. Élvezetes,
remek tanszöveg született így, kettő is.
Az I. rész története – Botrány Bohémiában – készen várta, hogy hangfelvételére
sor kerüljön. Jó lesz az filmnek is. Vérszemet kaptunk, és – ugyancsak előkészített
munkaként az íróasztal számára – elkészült a II. rész átdolgozása is. Már csak
pénzbőség, idő, kapacitás, energia és a lebonyolításhoz partnerek kellettek, hogy
tananyagkínálatunk részévé váljanak.
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A MEGVALÓSÍTÁS
Bizonytalankodás és érlelgetés után 2004-ben víziómmal a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter66 szobájában kötöttem ki. Beajánlás nélkül évekkel korábban
már eredményesen jártam nála. A miniszter ismerte a módszert, és vele a
lehetőséget. Átlátta az elképzelésemet, és melléállt az ügynek.
Talán két vagy három héttel később ugyanott már egy programindító megbeszélésen ültem. A tárgyalóasztalnál ott volt minden operatív vezető, akinek a szervezetére a terv megvalósításához szükség lehetett. Megkaptam a szót, összefoglaltam
az elképzelést, a végcélt. Mindenki bölcsen bólogatott. Gondoltam, hogy producer
is szükséges, és azzal is hozzáértőt kell megbízni. (Rosszul gondoltam. Elkötelezettség és ügyszeretet nélkül mit sem ér a hozzáértés.)
Kiosztották a szerepeket, kijelölték a felelőseket, a koordinátort, és talán 50
perc után vége is volt a megbeszélésnek. Ellenállás, ellenvetés, mi több, kérdés felvetése nélkül ment át az elképzelés a résztvevőkön.
Lám, ez és ennyi kell a megvalósulásához. Megvan! Éljen! Győzelem! – örvendeztem. Megfeledkeztem a realitásról, a bürokratikus apparátusról. Magyarországon – és talán mindenhol máshol a világban – az eligazításon mindig, mindenre
igent mondanak. Aztán jöhet a saját érdek érvényesítése, a passzív ellenállás és a
bizonyíthatatlan szabotázs. Mesterei vagyunk ezeknek.
Hogy rövidre fogjam: a kosztümös film angol részét angol színészekkel leforgatták a szövegkönyv és forgatókönyv alapján Budapesten. Ebből elkészülhetett
volna a húsz, egyenként félórás nyelvtanító verzió és a 4 részben a – mondjuk most
– másfél órás angol film.
Ám a húszból csak az első három oktatórészre szerződött a producer, mert
ennyire tartotta elegendőnek a rendelkezésre bocsátott összeget. Így ennyinek
készültek el az utómunkái, és ennyit szállítottak le a Duna Televíziónak. Lesz majd
újabb szerződés – nyugtatgattak. Hosszú várakozás után a következő szerződéssel
is csak további négy rész utómunkáira szerződtek, és készültek el. Leálltak a
munkákkal, és soha többé nem folytatták, így nem fejezték be.

66

Kiss Péter †
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A Duna Televízió – mi mást kezdhetett volna a torzó sorozattal? – minden beharangozás nélkül, délutáni adásidőben egyszer levetítette a sorozatot 2006
tavaszán. Sikeres volt így is.
A nézők közül páran telefonáltak, érdeklődtek a folytatásról, csakhogy az nem
volt. Ősszel, ugyancsak délutáni adásidőben az első hét részt megismételte a
televízió, és ezzel számukra véget ért az ügy. Rajtam kívül mindenki feledte is.
Kormányváltások következtek, egyik a másik után.
További tíz év elteltével, máig nem adtam fel magamban az utómunkák befejezésének és a terv megvalósításának reményét. A kármentéshez a jogokat – ahogy
lehetett – több menetben megszereztem a cégemnek. Ennél tovább nem jutottam.
A filmtorzó internetes nyomait kerestem, de semmit nem találtam. Ezért a
sorozat indító részét feltettem a YouTube-ra. Belefáradtam. Belekeseredtem –
volna, ha hajlamos volnék rá. Az ügyet és az elmaradt eredményt sajnálom. Mit
számít a veszendőbe ment munka és pénz? Mérei Ferenc szállóigévé vált mondata jut az eszembe: „Az életben nem kell mindig jól járni!” Ennek mestere vagyok.
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A VÉGJÁTÉK
Könyvem végét rövid összegzésfélére fogom.
Az első pionírkorszak – vagy inkább az első 20 év – lassan lezárult. Felfedezésem
és megvalósítása működőképes, hatékony, hiánypótló. Közmegelégedésre, bizonyítottan jól működik. Nem válogat a nyelvtanulók között nyelvtehetségnek nevezett adottságaik szerint. Sikeres az egyéni tanulók körében is, nyelviskolákban és
közoktatási intézményekben is, ahol használják. Budapesti mintaboltunkban értékesítettük a tananyagainkat.
Nyelviskolánkban, kezdetben 3-4 tanteremben, majd 8-ban, végül 12-ben tanítottunk – hétköznapokon és a hétvégeken is. Kezdetben a német, aztán az angol
lett a sláger, de volt igény franciatanfolyamokra, szórványosan olasz- és spanyolnyelv-tanításra is. Igények az oroszra inkább csak napjainkban jelentkeznek.
Minden a szokásos, rutinszerű.
Általános és középiskolákban is el-elkezdték használni a módszerünket. Tanártovábbképzőket indítottunk házon belül is, a külső intézmények tanárai számára
is. A kiképzett VillámNyelvtanárok száma átlépte a 200 főt. Mára talán 300 főnél
tartunk.
A módszerrel éppen ismerkedő nyelvtanárok néha felvetették, hogy nem válike a tanári tevékenység gépiessé, ha a tananyag és a tanmenet percre megtervezett?
Hol marad, hogyan érvényesül a tanár szerepe, egyénisége?
Érthető, de szerencsére alaptalan ez az aggály. Az ellenkezője a jellemző. A színművek szövegei is kötöttek, mégis a társulattól, a rendezőtől, minden egyes színésztől és a közönségtől függ a mindenkori produktum sikere, hatása. A csoportos
nyelvtanításé hasonlóan.
Fontosnak tartottam, hogy egy-egy tanulócsoportot legalább két, de inkább
négy tanár tanítson egy százórás modul során. A tanulók kedvelik ezt. Akárcsak a
színészeket a színházban, nálunk is előszeretettel értékelgetik a tanáraikat a tanulók a szünetekben, maguk között.
Jött a világgazdasági válság. Egy vezérigazgató jó barátom csillogó szemmel azt
mondta: „A válságban az erősek megerősödnek, a gyengék lemaradnak, és elbuknak”.
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Visszatekintve úgy látom, hogy a válság, mint a mezőgazdaságban az aszály, más
szempontok szerint szelektál. Nem az erő, nem az életrevalóság szerint. Visszaveti
a természetes folyamatokat, alkalmazkodásra késztet, sanyargat és válogatás nélkül pusztít. Számos érdemtelent előnyhöz juttat. Tehát nem unalmas.
Megszüntettük a mintaboltunkat 67. Csomagküldéssel és a nyelviskolából értékesítettük tovább a tananyagainkat. Lassan, majd amikor drasztikusan csökkent a
nyelviskola forgalma, a három külső, bérelt tantermünkből visszavonultunk a törzshelyünkre. Aztán ott is feladtuk az irodabérletet is, a tanterembérleteket is.
Szinte minden kormány alatt megpróbáltam az oktatásügy irányítását – legalább egy kísérletre – megnyerni. Kapcsolatok híján csak az időmet vesztegettem.
Önkéntes partnereink voltak persze a közoktatásban, az iskolákban. Legtöbbjük kitartott. Ha tovább nem is, hát a vezetőváltásaikig.
Az informatika átalakította világunkat.
A marketing teljesen megváltozott. A nyelvoktatópiacot hektikus állami beavatkozások is bolygatták. Körülmények mindig voltak, és alkalmazkodni is mindig kellett. Ha a memoáromat írnám, bőséges mondanivalóm lenne. Ám ez a könyvem
másról szól.
Visszatérek a nyelvtanulás fejlesztéséből sajátomnak tekintett három érdemi
témára még:
1. az akcentusmegmaradás törvényére és az akcentusos beszéd megértésére;
2. a beszédkészség és -megértés kiegyensúlyozott fejlesztésére;
3. és arra, hogy a tanár nélküli, önálló nyelvtanulást miként tudjuk az informatikai elemekkel teljes körűvé, biztonságossá, hatékonnyá tenni.

67

Az önkormányzatnak más elképzelése volt a belvárosi bérleményünkkel, így felmondo%.
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AZ AKCENTUSMEGMARADÁS TAPASZTALATI TÖRVÉNYÉRŐL
Sir Georg Solti 68 a nyelvi problémáiról hagyott egy kapaszkodót az „Emlékeim“
c. könyvében. Az egykor 70 éves Stravinskyval69 való frankfurti megismerkedéséről
is ír benne. Első helyen azt említi meg, hogy akár csak Strauss-szal való találkozásakor is, elakadt a szava a megilletődöttségtől. Másodszorra azt, hogy „alacsony
termetű ember volt“ Stravinsky. A következő mondata volt fontos számomra: „Éppoly erős orosz akcentussal beszélt angolul, mint amilyen erős az én magyar akcentusom“.
Beszédes ez a sorrend, és látszik, hogy a tökéletességet kergető Soltit mennyire
zavarta magyaros akcentusa. Azért említem őket, mert így nyilvánvaló, hogy az akcentusos beszédük nem függ össze a jó hallással, sem a megkérdőjelezhetetlen ritmusérzékkel, a beszéd zeneiségének, a beszéddallamoknak és hangsúlyainak
meghallásával. Nem függ attól sem, hogy az illető milyen hosszú időn keresztül él az
adott nyelvi környezetben. (Mindketten évtizedeken át éltek ugyanis emigrációban.)
A rejtély megoldását máshol kell keresnünk.
Közismert, hogy az idegenbe kerülő gyermekek szinte akcentus nélkül képesek
a környezetük nyelvét elsajátítani, bármilyen nyelvhasználati szokást felvenni. Az
idősebbek és a felnőttek szinte képtelenek hangképzési szokásaik, kiejtésük megváltoztatására. Mintha egy jobbkezes embert akarnánk felnőttkorában balkezességre átszoktatni. Ennyi a felszín.
Az oka szerintem a kialakult artikulációs bázis, valamint a hibás minták alapján,
idő-, és hangsúlystruktúrát tekintve eltorzultan megtanult, berögzült idegen nyelvi
kiejtési szokásrendszer lehet.
Az idegen nyelvre váltás pillanatában gátlás alá kell(ene) helyezni a kialakult,
reflexszerűen működő artikulációs mozgásokat, hogy az idegen nyelv beszédhangjait ne a saját nyelvünk hangjaival helyettesítsük be. Ez aligha sikerülhet.
Késsel-villával evés helyett az asztalnál a pálcikára való áttérés?
Magyar karmester, zongoraművész és zeneigazgató (1912–1997) 1939-ben emigrált, és életének hátralévő részét Ausztria, Németország, Nagy-Britannia, és az USA különféle zenekarainak élén élte le.
69 Igor Stravinsky (1882–1971) a 20. század nagy hatású, orosz zeneszerzője. Francia, majd ame
rikai állampolgárságot is szerze%. 1939-től az Egyesült Államokban élt.
68
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Ám az akcentusos beszédünk lényege nem ezzel, nem a beszédhangok képzésével áll kapcsolatban. Önmagában a tökéletlen hangképzésünk csak furcsa beszédhez, beszédhibához vezetne. Az idegen nyelv hangkészletének megfelelő új
hangképzési hálózatokat kellene kialakítani, működtetni. Sok munka, csekély eredmény lenne. (Talán nem is érdemes belekezdeni.)
Az akcentusos beszéd legfőbb jellemzője, hogy a ritmikai és hangsúlyszerkezete
a közösségi normától eltér. Ezeket pedig torz formákban a beszéltető nyelvtanítás
kezdeti szakaszában tanulja és rögzíti magában szinte mindenki, csak a kisgyerekek
kivételével.
Akár a saját belső hallásunk, akár rossz minták követésével tesszük, mindegy.
Ami rögzült, ott a beszédmozgások koordinációja rossz kerékvágásban rögzült.
Rehabilitációs munka nélkül, magára hagyva egy életre szólóan úgy marad. Mások
kiejtését hallgatva meg sem kíséreljük már a magunkét megváltoztatni és a másikét imitálni. Helyette a magunkban őrzött, saját prototípus kiejtésünkre korrigáljuk azt, amit másoktól hallunk. (A VillámExpressz tréningünk tapasztalata mutatta,
hogy bizonyos rehabilitációra azért van reális lehetőség.)
A nyelvtanítás szempontjából tekintve fontos feladat, hogy a nyelvtanuló beszédének prototípus-alakzatait a lehető legkisebb torzulással rögzítse magában.
Sok függ a tananyag kiejtési mintáin, a tanárok kiejtésén, a tanulótársak beszédén,
a tanfolyami nyelven. Ezek nyilvánvalóan eltérnek az idegen nyelv közösségi normáitól.

AZ IDEGEN NYELVI BESZÉD MEGÉRTÉSÉRŐL ÉS MEG NEM ÉRTÉSÉRŐL
Egy diákkori élményem: egy német diákkal voltunk együtt a Csepel Művekben
termelési gyakorlaton. Kereste a GEP című folyóiratot, de állítottuk, hogy ilyen magyar szó nincs. Lobogtatva hozta később a GÉP című folyóiratot. A röviden ejtett E
és a hosszú É hang közötti különbség számunkra ekkora jelentőséggel bírt.
Ilyen sok múlik azon, hogy az idegen nyelvvel próbálkozó személy által használt
beszédalakzatok mennyiben közelítik meg a közösségi normákat. A beszédet
ugyanis főként az idő és a hangsúly struktúrája, mintázata és persze az elvárt beszéddallam alapján értjük. Az általuk keltett testi, izomzati hatások alapján – emlékeznek? Body-speech synchrony, azaz beszéd-mozgás szinkrónia alapján –
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ismerjük fel a beszédben az ismerős részeket, kifejezéseket. Mikroszünetek és
hangsúlyok tagolják a beszédünket. Némi túlzással érdektelenek a benne szereplő
beszédhangok.70 Lehet valaki beszédhibás, pösze, raccsolhat. Ha kigúnyolhatják is
érte, de jól értik. A gyerekbeszédet is többnyire értjük a számtalan helyettesítő
hang használata ellenére.
Ha a beszéd alakzatai 71, komplex mintázatai térnek el a várttól, oda a megértés.
Beáll a tipikus helyzet: a mi beszédünket értik az idegenek, de az ő beszédük számunkra szinte érthetetlen, követhetetlen.
Adalékul idekívánkozik egy különös történet.
A magyarországi rendszerváltás idején ismerkedtünk meg egy időközben híressé vált magyar szoftverfejlesztő csapattal és vezetőjével72. Kitűnően beszélt, tárgyalt, szerződött angolul. Évek múlva feleségével – aki szintén kitűnő volt az
angolban – kiköltöztek pár évre Amerikába, a Szilícium-völgybe, hogy az ott létrehozott leányvállalatukat beindítsák. Amikor később összetalálkoztunk az utcán, tudván, mivel foglalkozom, nagy átéléssel mesélte el történetüket.
Már egy-két hónapja kint éltek. Esténként órákat töltöttek televíziózással. Füleltek, füleltek, és alig értettek belőle valamit. „És aztán, képzeld! – váltott át jelen
időre –, egyik napról a másikra egyszerre csak értem, hogy mit beszélnek. Már csak
azt nem értettem, hogy előző nap még mindebből miért nem értettem semmit. És

A fone#ka tárgya a beszéd szegmentális szerkezetének (beszédhangok rendszerének és sajátosságainak) és az ún. szupraszegmentális szerkezetének neveze% intonáció, hangsúly, tempó,
szünet és elakadás, hangszínezet, hangerősség elemzése. Sajnos, ezt önmagában valóan, a figyelemtől és a gondolkodás folyamataitól függetlenítve vizsgálja. Talán a pszicholingvisz#kának, illetve a kogni'v pszichológiának az illetékességi területe lehetne az elhatárolódó
beszédalakzatoknak, (beszédkvantumoknak) és velük a tes# működéseknek, - a látható gesz#kulációnak és a nem látható izomtónus-változásoknak és az ezek há%erében meghúzódó
folyamatoknak, az idegtevékenységeknek a vizsgálata.
71 A beszéd alakzatának, mintázatnak nevezem azt a komplex invariánst, amely a közösségi beszédnormákhoz képest az egyénre jellemző, és amit a beszéd prozódiája néven szoktak emlegetni. Ez magába foglalja a dallamot, a kiejtés sebességét, ritmusát, hangsúlyozását,
hangsúlyviszonyait, a hangerőt és a hangszínezet változtatását is.
70

72

Bojár Gáborról, a Graphiso- vállalkozás egykori vezetőjéről van szó. Szóbeli közlését hozzájárulásával teszem könyvemben közzé.
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ugyanígy volt vele a feleségem is. Talán ha három nap különbséggel nyílt meg
mindkettőnk füle a kinti beszédre.”
Véleményem szerint ekkor szabadultak meg mindketten a szavanként értelmező, iskolai nyelvtanítás utolsó terhétől. Nagyon szerettem volna magam is megélni az angolomnak egy ilyen minőségi változását. Az internetnek hála, nem kellett
hozzá külföldre költöznöm. Amikor valami hasonló történt meg velem is, már nem
csodálkoztam.
E jelenség okait keresve rendszeresen egerészett az eset körül az elmém. Mi az a
különbség, amitől a hétköznapi életben idegen nyelven jól érvényesülő beszédmegértésünk a televíziózásban nem működik?
Talán sikerült a megoldás egy részére rátalálnom abban, hogy másként beszélnek az emberek velünk, külföldiekkel, mint maguk között. A személyes beszélgetésben egymásra hangolódunk. A beszédpartnerünk figyelemmel van a
beszédmegértésünkre. Látja, hogy velünk visszafogottabban kell beszélnie, és ezt
tudta és tudtunk nélkül meg is teszi. Különben folyton visszakérdezünk.
Természetes beszédünkben mi is hajlamosak vagyunk a hangsúlytalan részeket
felgyorsuló kiejtéssel – így az idegenek számára szinte egybemosódó beszéddel –
elhadarni. A kamera előtt az anyanyelvieket ebben semmi nem fékezi. Az idegenek
azonban a képernyő előtt lemaradnak, és – akár hónapokra – elveszítik a fonalat.
Mi a tanulság ebből a nyelvoktatás számára? Talán semmi, talán nagyon is sok.
A kezdő autóvezető számára az autósiskola tanpályája után a forgalom adja meg a
rutint. Addig a kocsiján viseli a Tanulóvezető táblát. Idegen nyelvek használatában
nincs szükségünk táblára sem.
A televíziókból többnyire az elvárt, irodalmi nyelvet halljuk, és a nyelvtanítás
során is ilyesmivel találkozunk. Csak az életben szembesülünk a sokféle nyelvjárást
beszélőkkel, a tájnyelvvel, az akcentusokkal. Sokan tudnak az evvel kapcsolatos élményeikről napestig mesélni. Ez a probléma is sokáig megoldatlanul lapult a tudatom mélyén. Lehet-e és hogyan lehet a nyelvtanulókat a dialektusok, akcentusok
értésére felkészíteni? Mit és miként kell ennek érdekében tennem? Egy feladat,
ami elől nem térhet ki a nyelvoktatás.
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A speciális, tájnyelvi szavak kivételével anyanyelvünkön azonnal értjük a számunkra szokatlan nyelvjárásokat is. Mitől, minek az alapján? Nyilván a bennük
közös beszédalakzatok alapján. Mit tegyek, hogy a kiejtési invariánsokra felfigyeljenek a nyelvtanulóink? Elszánás dolga volt csak, hogy megmutassam nekik!
A kezdő angol tananyagaink brit kiejtésű főszövegeihez – költség és munka nem
számít – további hangfelvételeket készíttettem amerikai angolt beszélőkkel is, más
akcentust beszélőkkel is. A szövegváltozatok brit alapkiejtéseihez 6-8 további kiejtési változatot is rögzítettünk. Amerikai, ausztrál, kanadai, akcentusos brit, (ír, skót,
walesi), sőt, indiai, japán és afrikai anyanyelvi bemondók hangfelvételei és feldolgozásai is elkészültek. Amikor ezeket először meghallgathattam egymást követően,
hatalmas örömöt éreztem. Először az egyes beszélők közötti pregnáns kiejtéskülönbségek tűntek fel, de pár mondat után már a közös struktúrák.
A nyelvtanulók is így vannak vele. A sokféle kiejtésből is kihallják a jellegzetest,
és így nem lesznek olyan elveszettek az életben, mint a másként tanulók. Megvan
a hiánypótló megoldás. Sikerült-e a marketingben, az értékesítésben is ezt kihasználnom? Ugye, kitalálták? Nem, nem sikerült.
Egy számomra kedves történettel még kiegészítem a beszédmegértéssel kapcsolatos elmélkedéseimet. Kecskeméti születésű nagyanyám tanított a következő
mondókára:
„Ögyé’ könyeröt möggye’!
Ha nem kő’, tödd e’!
Majd mögöszöd rögge’.”
– vagyis: „Egyél kenyeret meggyel! Ha nem kell, tedd el! Majd megeszed reggel.”
A szöveg 17 magánhangzójából csak 7 maradt meg eredeti hangként. A többi E
hang Ö-re változott. Öt szónál, nevezetesen az egyél, meggyel, kell, tedd el, reggel
szavaknál pedig elmaradt a kiejtésből a szóvégi L hang. Mégis: minden magyar
anyanyelvű ember így is, ezek ellenére is érti ezt a tájnyelvi kiejtést is és a hasonlókat is. De mi történik, ha egy magyarul tudó, de nem magyar anyanyelvű emberrel próbálom ki ugyanezt?
Több mint két évtizede közöttünk élő, német anyanyelvű tanárnőnk volt az áldozatom. Csak annyit értett belőle, hogy „valamit nem költesz el?”
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Hogy hogyan jött ez ide? A „ha nem kő’, tödd e’”hangzástöredéket ő egybehallotta. A szavakat elválasztó szóhangsúlyokat – hangsúlymintázatot – nem tudta az
élő beszédből kihallani. Így lett a számára ismerős „nem költöd el” kifejezés a nem
kő’, tödd e’ részből. Az összes többi szóval nem tudott mit kezdeni.
Összegezzük a témát!
A belső beszédünket lehetőleg a legkisebb torzítással igyekezzünk kialakítani. Ne
biflázzunk magunkban szavakat, szövegeket, és lehetőleg autentikus, anyanyelvi
mintákból tanuljunk! Ha erről lekéstünk, akkor próbáljuk meg ezt korrigálni! Próbáljuk meg a nyelvi fertőzöttségünket rehabilitálni! Ebben segíthet a korábban ismertetett VillámExpressz beszéltetőtréningünk.

AZ EGYÉNI BESZÉLTETÉS ÉS A CSOPORTOS NYELVTANÍTÁS ÖSSZEEGYEZTETÉSÉRŐL
Nyelvtanítási tapasztalataink és a sok kedvező visszajelzés magabiztossá tett.
Az általános elégedettség a nyelvtanításunk egyik felére, a remek beszédmegértésre és a jó kiejtés kialakítására vonatkozik. Az egy-két problematikus esetet könynyű ilyenkor jelentéktelennek tekinteni. Aki azt látja, hogy a többiek jól haladnak,
könnyen hallgat a nehézségeiről. Csapdahelyzet ez. Engedi, hogy azt lássam, amit
szeretnék. Hogy nálunk minden rendben van.
Így mindig megerősítettem magam a kiinduló tézisemben: semmiképpen nem
szabad csoportos nyelvtanításban a nyelvtanulókat idő előtt beszéltetni, és később
sem tehetjük ezt a csoportban, mások jelenlétében. Az idegen nyelvi beszéd képessége így is kialakul – magamagától. Ez már az első kísérleteimben is így volt, és
még számtalanszor így alakult.
Csakhogy akadnak, akiknél ez mégsem alakult ki magamagától. Ha kisebbség,
ha nem, megoldás kell rá. Mit tegyünk?
Miattuk nem szabad feladni azt az ezernyi előnyt, ami a csoportos nyelvtanításunk nyilvánosságában kizárja a tanulók egyéni szerepeltetetését, szabad beszéltetését – gondoltam. Ha ebből engednénk, az sem segítene rajtuk, de sokaknak
ártana. Csak törtem és törtem a fejem, és nem tudtam, hogy mit tegyek.
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De láttam, hogy a módszer kevés alkalmat ad a beszédrutin megszerzésére.
A tandíj korlátokat szab a másodnyelvtanár foglalkoztatásának. A csoport nyilvánossága előtti gyakoroltatásra pedig nem vitt rá a lélek.
Kiegészítő, egyéni gyakorlást ajánljak? Az jó, de sokan nem engedhetik meg maguknak. Egyszóval: egy „a kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad” megoldást
kellene találni.
„Add ki a káposztát a kecskének kamatra!”, mondják a közgazdászok, de ez
csak viccelődés. Gyötrően foglalkoztatott a megoldatlan probléma. „A macska kergeti a farkát” helyzet, ahol macskának éreztem magam. Láttam a célt, de nem tudtam önmagamból kilépni érte.
Győzködtek: „Ezek a tanulók tudnak már annyit, hogy nyugodtan beszélgethessenek a többiek előtt is!” – és mi tagadás? Jobbat nem tudván, hagytam, eltűrtem, hogy próbálkozzanak. A kisebb létszámú, homogénebb tudásszintű
csoportokban eltérhettek az ilyesmiben előírásaimtól.
Megérzéseim vették át az irányítást felettem. Nem tudtam, hogy miért, de a
„kérdés-válasz” irányított felelgetés felé fordultam. A nyelvtanulóval ne szaladhasson el a ló. Adjunk egy válaszrepertoárt a tanulók kezébe, hogy abból választhassanak kedvük szerint! Így garantáltan mindenki tud válaszolni. Garantáltan
helyeset.
Az angolra koncentráltam, és ösztönösen az angol eldöntendő kérdéseknél és
válaszaiknál kötöttem ki. Igaz, az angolban az igen-nem egyenes válaszok eleve szokatlanok és megtanulandók számunkra. Az egyszerű igen – nem (Yes és No szavak)
ugyanis, bár önmagukban is érthetők, de az angolban nem elégségesek. A jól formált válasz „az alany névmásával és segédigéjük állító vagy tagadó alakjával együtt
használandók”. (Értsd: a Do you X? kérdésre a „Yes, I do”, vagy a „No, I don’t” válasz és ezek analógjai az elvártak).
Ki akartam egészíteni a nem egyenes válaszok repertoárjával. (Pl. a magyar Természetesen; Bizonyára; Kérdezz mást!; Ki tudja?; Hogy képzeled?; Ha A, akkor
talán, különben nem; stb. válaszok megfelelőire gondolok.) Ezeket a „nem egyenes
válaszokat” táblázatba gyűjtettem. Elkapott a gyűjtőszenvedély. Mint korábban
említettem, jóval 240-es darabszám felett jártunk, amikor következett a válogatás,
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a fordítás, lektorálás, szortírozás és selejtezés. Hat csoportba – igenleges, nemleges, bizonytalan, visszakérdező, kitérő és a választ megtagadó csoportokba – osztottuk és rangsoroltuk is a válaszokat fontosság, hasznosság és nehézség szerinti
fokozatokba. A feltételes válaszok gyűjtése és rendszerezése még így is hátramaradt.
Ijesztő egy mennyiség! Fokozatosan kell a tanulók rendelkezésére bocsátani.
A megoldás nem csak az eldöntendő kérdésekre jó. A kiegészítendőkre is kiterjeszthető. Megvan „a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad” nyelviskolai megoldása. Csak nyelvről nyelvre haladva ki kell dolgozni és ügyesen kell
alkalmazni. Szép feladat – hozzáértőknek. A „gurítsd el a hógolyót, és figyeld a lavinát!” elképzeléshez így minden rendelkezésre állhat. A beszédkvantumokon alapuló nyelvtanítás egységes rendszerben működhet.

SZÁMVETÉS – ELŐRE- ÉS VISSZATEKINTÉS –, ÉS AZ ÚJ BRAND MEGHIRDETÉSE
Mélyen gyökeret vert az az iskolai szemlélet a tanulásról, hogy számon kérhető
tudást kell szerezni. Feleltetni, tesztelni, vizsgáztatni és minősítgetni kell. Kevés
ennél kártékonyabb hagyományt lehet találni. Mi nem kutakodunk napról napra
nyelvtanulóink elméjében. Tapasztaljuk azonban, hogy nem egy közülük maga teszi
ezt meg helyettünk. Szavak listáján ellenőrzi, hogy mit tud, mit nem.
Büszkék vagyunk arra, hogy nálunk a nyelvórán sajátítják el tanulóink az idegen nyelvet. Nem kapnak házi feladatot. A közoktatásban azonban a tanulók tudását kötelező osztályozni, minősíteni. A végeredmény minősítése persze
megoldható a mindennapos feleltetés nélkül is. Egy pécsi iskolában a házi feladatot – meglepő módon – a szülők követelték ki. Mélyen gyökerezik az emberekben
az, amit gyerekkorukban, iskoláikban megszoktak. Az, hogy napról napra kell feladatokat megoldani, gyakorolni, úgy tanulni. Nyelvet is, mást is! A nyelvek vonatkozásában – úgy tűnik – a kívülállókban ez gyógyíthatatlan, általános tévhit.
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Sajnálatos módon kitalálták, és járványszerűen elterjedt a világban a kompetencia – máig sok értelemben használt, vagyis tisztázatlan – fogalma73. Követte a
kompetenciaalapúnak elnevezett oktatás. Ennek emlegetésében élenjár a nyelvoktatás.
Először csak négy alapkompetenciát különböztettek meg – a beszéd megértését, a beszélés képességét, az olvasásét és az írásét –, holott e négy tevékenységnek egyetlen közös biológiai alapja van. Ez a belső beszéd, amelyik a képzelethez
kapcsolódva működik bennünk. Megcifrázták még ezeket a közvetítési (mediálási)
kompetenciával, és a hangzatos kommunikációs kompetenciával. Szorgalmasan kidolgozták hozzájuk a kompetenciamérések áltudományát74 is. A bürokratizálható
követelmények kevés esélyt hagynak a derűlátásra.
Mégis derűlátó vagyok. A hivatalos nyelvoktatás vonulatát megkerülheti az élet.
Nyelviskolánk egyik sztártanárnője szabadidejében sorra felkeresi az interneten található ingyenes és fizetős online nyelvoktatásokat. Tőle tudom, hogy negyvennél
többet is talált, és ezeket rendre kipróbálja, és összehasonlítja őket egymással, és
persze a mi módszerünkkel. Igaz, mi még csak offline, dobozos tananyagunkkal vagyunk a piacon, és csak a hazai nyelvoktatásban.
Az internetes nyelvtanítás piacán lemaradásban vagyunk, pedig idejekorán, az
elsők között szándékoztam módszerünkkel itt is megjelenni. Az interaktív nyelvoktató programunk ugyanis adatbázisból dolgozott, melyben a célnyelvi mondatok és
azok anyanyelvi – adott esetben magyar – megfelelői szerepeltek. Ám ugyanahhoz a célnyelvi mondathoz tetszőlegesen sok közvetítő nyelvi fordítást rendelhetünk, és egy válts nyelvet – Change language! – utasítással például kínai vagy japán,
orosz, spanyol vagy hottentotta anyanyelvű ember is tanulhat a programmal.
Ennek megfelelően számos nyelvi változatban elkészítettük néhány lecke bemutatóanyagát. Hangfelvételre váróan lefordíttattam a kezdő angol tananyagunkat
A kompetencia (la#n) alkalmasságot, ügyességet jelent. Az 1990-es években a pedagógiai fejlesztés egyik „zászlóshajója”, vagy inkább alapjaiban félreérte% divathulláma le%, és használata elburjánzo% a nyelvoktatás területén. A hogyan-tudásra helyezi a hangsúlyt, bár a
kompetenciafogalom értelmezése sem a hazai, sem a nemzetközi pedagógiában nem egyértelmű.
74 A méréshez ugyanis mértékegység és mérőszám kell(ene), de ilyesmiről i% szó sincs. Objek#vitás látszatát keltő, szubjek'v minősítő tesztek ezek. Nem mérések.
73
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az adódó alkalmakat kihasználva kínaira, oroszra, vietnamira és természetesen bulgárra is. Várnában ugyanis a Relaxa OOD. nevű leányvállalatunk hosszú időn keresztül működött.
Botcsinálta kisvállalkozóként túl nagy falat volt számomra a világpiac.
Világosan láttam, hogy ehhez a feladatban fantáziát, kihívást látó partnert vagy
partnereket kell találnom. Lehet, hogy célratörően kellett volna őket keresnem, de
szokásom szerint az alkalmilag adódó lehetőségeknél maradtam. Már-már megtaláltam valakit, aki nagyban bizonyította a marketingtehetségét és pénzszerzési képességét. Kizárólag az internetes nyelvoktatás érdekelte. Megállapodtunk, hogy
közösen valósítjuk meg. Aztán váratlanul egy e-maillel jelentkezett. Hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, és elállt a megállapodástól. A sors egy teljes évnyit sem
tartogatott számára az életéből.
Több partnerrel és partnerjelölttel folytattam megbeszélést sorozatosan. Soha
nem adtam fel a reményt, hogy megvalósuljon a vízióm. Barátaim közül is volt, aki
visszatérően játszott a gondolattal, hogy beszáll a feladatba. Amikor mással már
megállapodásközeli helyzetben jártam, megesett, hogy egy visszautasíthatatlan
ajánlattal állt elő. Aztán elállt tőle. Nehezen és későn tanultam meg, hogy az üzlettársból lehet jó barát, de kár a barátaidat elveszíteni, amikor a barátságot üzlettel
próbáljátok elegyíteni.

A FEJLESZTÉSRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL
Az elmúlt három évtized fejlesztésére tekintve a tézis-antitézis-szintézis folyamatok érdekes spiráljait látom. A kiindulásom a tanár nélküli, öntevékeny
nyelvtanulás egy speciális, relaxációs változata volt. Teljesen átalakítottuk a
tananyagot, a tanulás menetét, és elhagytuk belőle a relaxálást. A
tudásmegszilárdulásos egyéni tanulás minden várakozásunkat meghaladóan
sikeres és eredményes lett.
Nyelviskolát hoztunk létre ezeknek a tananyagoknak és tanítási technológiának
az alkalmazására. Tananyagunkat digitálissá alakítottuk át nyelviskolai használatra.
Fejlesztettük, bővítettük, kiegészítettük a technológiát is, a tananyagokat is.
Mellőztük a nyelvtan hagyományos magyarázatait, és nyelviskolánkban az
anyanyelvvel szembeállított, kontrasztív nyelvtannal adunk eligazítást nyelv-
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tanulóinknak. Szép feladat lenne hozzáértő nyelvészeknek, hogy nyelvpáronként a
nyelvoktatóipar számára elkészítsék és rendelkezésre bocsássák a kontrasztív
nyelvtanokat. Angol digitális tananyagunkat kiegészítettük a különféle kiejtéssel
beszélők hangfelvételeinek feldolgozásával. Ez a hangzásszerkezetek invariáns
jellemzőinek kitapasztalására és a beszéd jobb megértésére szolgál. Ennek piaci
hasznosítására – már vagy még – nem futotta energiánkból.
A mindezt befogadó digitális tananyagunk önálló termékké vált. Más iskolák is,
az egyéni nyelvtanulók is tudták használni. Visszajutottunk az egyéni nyelvtanulók
igényeinek magas szintű kielégítéséhez. Mégiscsak jó, ha mindenki a maga
időbeosztásában és a maga tempójában haladhat. Az öntevékeny és a magántanári
nyelvtanulás internetes változatai nagy versenytársai lehetnek a hagyományos,
csoportos nyelvtanulásnak.
A mesterséges intelligencia fejlesztése, fejlődése nagyon intenzív. Valószínűnek
tartom, hogy meglepetéseket tartogat ebben már a közeljövő is a nyelvtanítás-tanulás területén. Alighanem intelligens programokkal folytatható társalgás lesz a
beszédrutin megszerzésének eszköze az egyébként igen költséges, tanár által
vezetett nyelvórákkal szemben.
A tananyagaink fejlesztési időszakában kifejlesztettünk egy orvosi-egészségügyi
angol szaknyelvi anyagot is. Ebben 3-4 szakkifejezés bemutatását egy-egy ezekkel
alkotott példamondat követ. Az általános nyelvoktatással szemben a szaknyelv
esetén hangsúlyossá válik a szótanulás, a szakkifejezések ismerete. Szótanulás ez
a javából! És ezzel visszakerültünk a relaxációs tanuláshoz, annak célszerűségéhez,
előnyeihez. Szerencsére(?) maradt egy kis raktárkészletünk a relaxációs
készülékeinkből. Általánosságban a szaknyelvi képzést tekinthetjük az általános
nyelvi képzés kiegészítésének. A pilóták, a könnyűbúvárok, cukrászok és asztalosok
szaknyelvi képzését valószínűleg érdemes hasonló alapokra helyezni, és tananyagát
így kidolgozni. Azután relaxációval vagy nélküle lehet a tanulni vágyók
rendelkezésére bocsátani. Versenghetnek itt a szóban forgó tartalmakért a
legkülönfélébb szótanító programok, applikációk. Közéjük léphet az általunk kifejlesztett program is.
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AZ ÚJ BRAND – A QLL QUANTUM LANGUAGE LEARNING
A relaxációs nyelvtanulás bevezetése és a Relaxa név és logó bevezetése óta bő
húsz év eltelt. Azóta minden ízében megváltozott a módszer, a tananyag, csak a
cél maradt: küszködés, izzadság nélkül, könnyen, élvezettel felfedezni az idegen
nyelvet, és használható nyelvismeretre szert tenni. Ennek megvalósításához
mindenestől ki kell fordítani a világot a nyelvtanulással kapcsolatos
tévhiedelmeiből. Rá kell ébreszteni, hogy mindenkinek természetes képessége a
tapasztalati élmény-nyelvtanulás. Ezt nyújtja mára a kifejlesztett nyelvtanulási
módszer.
Legyen az új márkaneve ezentúl QLL – Quantum Language Learning.

Bevezetése, logójának, marketingjének, PR-tevékenységeinek folytatása, sikerre
vitele már mások feladata vagy vállalt küldetése lesz. Ha lesz.
Társadalmi igény lenne rá.
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A LEHETŐSÉG ADOTT. CSAK ÉLNI KELLENE VELE
Az általános és a középiskolákban, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben is és
a kis nyelvek tanulásában is. Az oktatáspolitikusok évtizedenként hozzák meg a
rendeleteket, hogy diplomát hány és milyen szintű nyelvvizsgával lehet/kell szerezni. A legújabb pedig most, 2016-ban az, hogy 2020-tól az egyetemre való
bejutásnak is a középfokú, a diplomáknak a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése lesz
a feltétele.
A szakma tanácstalan. A több évtizedes tapasztalatok szerint a közoktatásban
kellő óraszámban tanítják az idegen nyelveket. Az iskolák jelentős részében képzett,
nyelvet tudó tanárok tanítanak. Ám a meghirdetett egyetemi felvételi követelményeknek a végzősök kisebb része képes csak megfelelni. Ők a „jól tanuló, keményen
dolgozó” diákok köréből kerülnek ki. Számottevő részük magántanárnál is tanul,
és a szünidőkben nyelvi táborokba vagy külföldre is eljut.
A tények makacs dolgok. Az is, hogy kisebb költséggel, kisebb óraszámmal
sokkal nagyobb hatékonyságot lehetne a QLL módszerrel elérni. És nem kell hozzá
éveken át vizsgálódni, nem kell hozzá a meleg vizet feltalálni. Ám a nyelvtanulással
kapcsolatos közgondolkodásnak át kellene billennie hozzá.
És nem csak Magyarországon.
Kínától Dél-Amerikáig, Kanadáig, Oroszországig, Japánig – nagy a világ. Sok a
nyelve, nagy az igény e nyelvek tanulására. És az interneten keresztül bármilyen
anyanyelvű, bármely nyelvet tanulni akarók elérhetők.
Sokan és sokféleképpen próbálkoznak a nyelvoktatási piac meghódításával,
mások a megtartásával. A QLL alkalmas bármilyen anyanyelvű tanuló számára
bármely célnyelv alapjainak gyors, élvezetes elsajátítására. A benne rejlő lehetőség
tehát hatalmas, vagy semmi. Kiszámíthatatlan a jövő. Kiszámíthatatlan, hogy ki és
mivel fogja elfoglalni a még mindig megoldatlan, tátongó piaci űrt.
A QLL akár nyerő is lehet, ma inkább, mint bármikor korábban. És mint annyi más,
nemes célú fejlesztés, a feledés sorsára is juthat.
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