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MÁSODIK TÉTEL

ÚJ HIVATÁSOMRÓL,
A VÁLLALKOZÁSOM KEZDETÉR!L, TÖRTÉNETÉR!L, FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Mérnökként is, vállalkozóként is, józan eszemmel a tudomány és a gyakorlat kö-
zötti harmóniát kerestem. Amat"r nyelvfilozófusként is. A tudományokon belül ve-
télkedés folyik. Ismertem, kiismertem ennek a természetét. A humán tudomány-
ágak számomra új tanításai között így magányos kóborhangyaként, célomhoz kö-
tötten keresgéltem, és sok érdekességre, gyönyör!séges ismeretre – és mellettük
számos csacskaságra – találtam. Mindent, amivel találkoztam, az utóbbi két-három
évtizedben a nyelvtanítás m!köd"képességével hoztam kapcsolatba. Sok érdekes
dolgot találtam a pszichológia, az etológia, a humánetológia, a nyelvtudományok,
a nyelvpedagógia, az agykutatás, a neu-
rológia, a megértéstudományok és a filo-
zófia szakkönyveiben.

Amit megértettem és hasznosítható-
nak találtam, magamhoz vettem. Különös
izgalommal kerestem a figyelemr"l, az
emlékezetesr"l, az emlékezetr"l, a visel-
kedésr"l, a cselekvésr"l szóló anyagokat,
mert a beszéd, a nyelvhasználat id"beli
cselekvési folyamat. Megértése szintén
id"ben lejátszódó, figyelmet és emléke-
zést kívánó szellemi aktivitás. Zavaros, ne-
hezen kiismerhet" összevisszaságokban
sok tartalmatlan metaforát találtam. Ho-
moksivatagnak t!nt, ahol jártam, ahol
olykor váratlanul fantasztikus aranyrö-
gökre is leltem. 

Engem nem kötöttek a hagyományok,
a sztereotípiák. Ez az, ami a szakmákba
„keresztbe beszállók” el"nye. Elvethet-



60

tem minden hagyományt, amit ártalmasnak vagy csak feleslegesnek véltem. Mint
kutya a vizet, leráztam magamról mindazt, ami szerintem csak a látszatnyelvtu-
dást35 er"síti. 

Hírmondója sem maradt módszeremben 
• a hagyományos szótanulásnak,
• a memoritereknek,
• a nyelvtani szabályok tanításának,
• a kiejtéshez szoktatásnak,
• a szöveg szavankénti fordítgatásának, elemenkénti értelmezésének,
• a lyukas szövegek kiegészítésének,
• a hibás válaszok közé rejtett jó válasz kikerestetésének,
• az ilyen teszteknek, és – ezt tartom az egyik legfontosabbnak –
• a tanult nyelven még beszélni nem tudó tanulók egymással való

beszéltetésének, és
• a stresszt, felelési frászt, megszégyenüléseket, és más, tartós pszichés

károsodásokat okozó nyilvános feleltetésnek.
Egyenként meg tudom indokolni, hogy mit miért kell elvetni, de most itt érjék

be a felsorolásukkal.
Hogy mi maradt ezek után? Nem sok. A nyelv és a megértése. 
A globális megértésen, a beszédélmény megélésén és a bels! beszéd helyes

alakzatainak kialakításán alapul az általam helyesnek tartott, csapatommal kifej-
lesztett nyelvtanítási és -tanulási módszerünk. Az egymást er"sít" tanítási elemek
kiegészítették egymást, és rendszerbe álltak össze. Er"s érv- és bizonyítási rendszer
állt össze helyessége mellett.

Saját tananyagainkat, új eljárásokat alkalmaztunk a nyelvtanítás/-tanulás terü-
letein. Kezdetben csak az öntevékeny nyelvtanulásban, kés"bb a tanárral folyó cso-
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35 Látszatnyelvtudás keletkezik például, amikor torz alakban memorizálja a nyelvtanuló az ide-
gen szavakat, kifejezéseket, mondatokat. Emia% a helyes id"szerkezet!, hanglejtés!, hang-
súlyú alakokat ismeretlennek hiszi, s nem ér# meg. Esetleg beszél, "t meg is ér#k, de " maga
nem ért. A látszatnyelvtudás másik változatában az illet" bár ért, de gyakorla#lag nem beszél.
Például azért nem, mert csak az iskolai, ún. kommunikációs helyzetekhez kötö% kifejezésre-
pertoár rugalmatlan használatára taníto%ák be. Az is látszatnyelvtudás, ha valaki szavankén#
fordítással értelmezi magának anyanyelvén a szöveget, vagy nyelvtani szabályok felidézésé-
vel, alkalmazásával és szavankén#, kifejezésenkén# fordítással állítja el" a saját, idegen nyelvi
szövegét. 



portos, aztán a tanárral folyó egyéni nyelvtanulásban is. És természetesen ezek
kombinációiban. Mindenest"l megváltoztattuk egyéni és nyelviskolai tanulóink szá-
mára a nyelvtanításunk alapelveit, tananyagait, tanítástechnológiai eljárásait.

Hogy m!köd"képesek lettek-e ezek? 
Szerencsére igen. Hogy hatékonyabbak-e, mint a hagyományos vagy más elve-

ken m!köd" nyelvtanítási rendszerek? Hogy azok is sikeresek lettek-e általa, akikbe
korábban mindenfajta nyelvtanítás bicskája beletört? Hogy megszerették-e sokan
tanulóink közül a nyelvtanulást? Hogy diszlexiás emberek is jól boldogultak-e mód-
szerünkkel? Hogy nagy, több mint 90 százalékos nyelviskolánkban az elégedettség? 

Ezek számomra réges-régen nem kérdések. Megismétl"d", évtizedes tapaszta-
latok állnak mögötte. 

A FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Szerencsés sorsom nagy önállóságot, cselekvési és döntési szabadságot adott.
Szabadalmaimból, találmányaimból, mérnöki munkám jövedelméb"l volt egy kis
t"kém, amellyel a nyelvtanulással kapcsolatos vállalkozásomat is elindíthattam.
Számolatlanul fordítottam fejlesztésére az energiámat. Az üzleti megtérülés szá-
mítgatása nélkül a pénzemet is. 

Másfél év után a bevételekb"l fedeztem a további fejlesztési, kutatási, kísérle-
tezési, gyártási, értékesítési és marketingköltségeket. Id"nként elapadtak a bevé-
telek. Olyankor a korábban keletkezett megtakarításainkat és egykori jövedel-
memet éltük fel. Támogatásért, pályázati pénzért nem kuncsorogtam. A vesztesé-
gekkel és a nyereséggel, döntéseimmel magamnak tartoztam számadással. Csak a
hosszú távú cél miel"bbi elérése motivált. Szerencsés sorsú fickó vagyok. Azt csi-
nálhattam, amiben örömömet leltem. Türelmem, kudarct!résem évtizedekre ki-
tartott, és a sz!k esztend"k sorozatán átsegített.

A NYELVOKTATÁSI VÁLLALKOZÁS KEZDETEIR!L – AZ ELS! HÉT ÉV ÉS A FOLYTATÁS

Minden a véletlenen múlott. 
Egy vitorláshajó-kiállításon találmányaim ügyében jártam 1985-ben Hamburg-

ban. Ott botlottam bele egy új nyelvoktatási rendszerbe, a SITA Learning System-
be. Ez az ellazulással együtt járó, „megváltozott tudatállapotot” használta fel szavak
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és szövegek fáradságmentes tanulásához. Ilyesmir"l akkor és ott hallottam el"ször. 
Némi nézel"dés, kérdez"sködés után ki akartam próbálni. Megvettem hozzá „fél-
áron” egy relaxációs készüléket és a németeknek szánt angol alapfokú tananyagot.
Szállodai szobámban éjjelente ismerkedtem velük. Úgy láttam, hogy nem szélhá-
mosság. Nem kamu, nem humbug. Szorongásmentességet ígér és nyújt is. Ez pedig
a tanulásban, kivált a nyelvtanulásban, talán a legfontosabb.

„Belevágnék a magyarországi meghonosításába, ha lenne rá lehet"ségem” –
mondtam a cégvezet"nek. „Mi sem egyszer!bb” – felelte. „Csak a megfelel" li-
cencdíj megfizetésén múlik.” „Hja!“ – mondtam. „Úgy könny! lenne, csakhogy
nincs rá pénzem. De ugyan mire megy a magyarországi jogaival, ha nincs helyi part-
nere? Adja ön a jogokat, mi a meghonosítást! Csináljunk fele-fele alapon egy ve-
gyesvállalatot Magyarországon – mindkett"nk hasznára!” Meglep"dött. Végül ráállt
a dologra. 

Csak egy mellékes, „nemes célú haszonüzletnek” látszott számomra az egész.
Akkoriban azt hittem, hogy a nyelvtanításunk vacak. És hogy valamiért speciálisan
Magyarországon vacak. Ma már tudom, máshol is az. Még a nagyon bezzegorszá-
gok is csak egyetlen nyelvben „bezzeg, "k sikeresek”, és ez sem a tanítástechnoló-
giából, hanem más dolgok együtteséb"l fakad. 

Ha bárki megjósolja, hogy a témához nyúlva kakukkfióka költözik fejembe, nem
hittem volna el. Utólag is elképeszt", hogy három évtizedre megszállva tartják gon-
dolatvilágomat a nyelvelsajátíttatás rejtélyei. F"ként nem, hogy a jövevény min-
den mást kitúr a fészekb"l. Hogy minden más dolgom elé helyezem a kakukkfióka
felnevelését. Hogy saját megoldásokkal rukkolok majd benne el". Hogy aztán az
els" hét év múltán magát a relaxációt mint feleslegeset el is hagyom. Hogy német
partnerem üzletrészét emiatt – igaz, tíz év együttm!ködés után – kivásárolom, és
elválnak útjaink. Azt végképp nem gondoltam volna, hogy mint épp most is, még
könyvek írására is vetemedem. 

Így kezd"dött. Dióhéjban ennyi, amit mentségemre mondani tudok! Utamat
nem választottam. Érdekesnek találtam, így belesodródtam.

A licencmegállapodás után egy évvel – 1987-ben – már összeállt itthon az els"
francia tananyaghoz a kinyomott könyv a hangkazettáival együtt. Elkészült a magyar
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nyelv! relaxációs hangkazetta is. Szerz"dtem az els" 700 relaxációs nyelvtanító ké-
szülék36 importjára. Már csak vev"t kellett találni. 

El"zetes hírverésre volt szükségem – hozzáértés és pénzforrás nélkül. A sajtó
megmozdítása érdekében egy „nemzetközi tudományos konferenciát” szerveztem
a relaxációs nyelvtanulásról. Hazai professzorok, a hamburgi katonai egyetem pszi-
chológia tanszékének professzora, a német feltaláló és magam voltunk az el"adók.
Meghívtunk újságírókat. Eljött az egyetlen hazai televízió csúcsnézettség! m!so-
rának forgatócsoportja is. A „Stúdió ’87” adásában b" tízperces beszámoló szólt
rólunk37. Mindenki okosan, hozzáért"n nyilatkozott. A riport végén hangsúlyozták:
a hazai piacra is kerül ilyen a következ" évben. Így is lett.

Az adást követ"en sokan érdekl"dtek. Megkeresett egy állami piackutató cég ve-
zet"je is. A vállalati körben piackutatást ajánlott néhány készülék és tananyag el-
lenében. Mire szállítóképesek lettünk, mintegy 200 fix vev"jelöltünk lett így. 1988.
február 2-án 10 órakor nyitottuk meg a mintaboltunkat a Szerb utca 9. alatt. Leve-
lünkre az utcán sorban állva várták a nyitást a vev"k. 

Egy heroikus, pionír korszakban éltünk. Nyakig benne az ismeretlen szakmák
kitanulásában, külkereskedelmi engedélyek és devizakeret szerzésében, a fejlesz-
tésben, kiadói engedélyek megszerzésében, stúdiófelvételekben, vágásban, ka-
zettás sokszorosításban, könyvek szerkesztésében, nyomdakészre tördelésben,
gyártatásban, hangkazetták beszerzésében, kazettatölt" automatával saját kazet-
ták el"állításában, a kazetták öntapadós matricákkal, kés"bb már tamponnyo-
mással címkézve. 

Eközben óvatosan, reklámmentesen értékesítettünk. Tervgazdálkodás, deviza-
gazdálkodás és engedélyeztetés volt ekkor Magyarországon. A külkereskedelem
pedig állami monopólium. A relaxációs készülék pedig importkészülék, de importra
akkoriban kisvállalkozóként nem lehetett berendezkedni. 

A hazai magnetofongyártó céggel együttm!ködve a közkedvelt BRG magnót át-
alakítottuk relaxációs magnóvá. A „Relaxomat” nevet adtam a terméknek, és a fej-
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36 Mindezt az ún. szocialista gazdasági körülmények közö%, teljesen járatlan utakon te%em. Ka-
landregény lehetne a történet, ám a mai nemzedék számára szinte érthetetlen. Ezért nem
hencegek a részleteivel. 

37 Csak a velem készült interjút #lto%a le a f"szerkeszt", mondván, hogy az reklám le% volna.
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lesztés és megrendelés jogán kizárólagos forgalmazója lettem. Rendelkezésre állt
a hazai készülék. Az els" hazai széria szállításáig kivártam a reklámmal.

Aztán jöhetett a reklám. Ekkoriban jelentek meg Magyarországon az ingyenes
reklámújságok. Egyik ilyen induló reklámújság els" számának címoldalára egy ne-
gyedoldalas, újságcikkszer! reklámanyagunk került. Jól jött a lapnak is, nekünk is. 

Indulhatott a televíziós reklámozásunk is. A képi bemutatás fölött ennyi szöveg
volt: „Relaxa nyelvtanulás – Relaxa Sprachenlernen. Feledhetetlen – Unvergesslich.
– Relaxa nyelvtanulás – Feledhetetlen.” 

Az els" évben a forgalom a megel"z" tízszerese lett. Elérte a 150 millió akkori
forintot (mintegy 5 millió német márkát). A következ" évi forgalom megduplázá-
sáról képzel"dtem, de – nem minden papsajt! – csak 102 millió Ft lett bel"le. Azt
tanultam bel"le, hogy az innovációs piacon „üzleti tervekr"l” nem illik feln"tt em-
bernek komolyan beszélnie38. Talán csak számítgatási alternatívákról. 

UGYAN MI KÖZE LEHET IZMAINK LAZASÁGÁNAK A NYELVTANULÁSHOZ?

Aki nem volt még spicces, nem tudja elképzelni, hogy milyen pityókásnak lenni.
Aki volt, nem tudhatja, hogy másoknak milyen. Így van ez a relaxálás kapcsán meg-
változó tudati állapottal is. Bel"le semmi nem látszik. Könny! az egészet miszti-
kusnak tekinteni, hinni vagy nem hinni benne. Egykori szemléletemmel39 nem
tudtam elképzelni, hogy mi köze van az izmaink állapotának agyunk m!ködéséhez.
Ki kell próbálni. Nem elég egyszer-kétszer, mert kezdetben feszülten azt figyeljük,
hogy milyen a laza önfeledtség. Róka fogta csuka. 

Hét éven át meggy"z"déssel forgalmaztam, fejlesztettem, propagáltam a rela-
xációs készüléket és tananyagait. Könny! volt. Kiváló marketingígérete akkor tel-
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38 Aki másként gondolja, kérem, pörgesse vissza gondolatban az id" kerekét néhány év#zeddel,
és csináljon üzle# tervet a Rubik-kocka megjelenését követ" esztend"kre.

39 Mai szemléletem szerint éber állapotban az izomtónusaink visszacsatolódnak agyunkra, és ér-
zékletes tes%uda%al rendelkezünk. Gondolataink testbeszédünkön is megjelenik. Ez lomha
m!ködés! élményfolyama%al jár. 
Alvásunk álomperiódusában is, a relaxált állapotban is, az izomtónus-változásokat kihagyják az
agyi események. Ilyenkor tes#, visszacsatoló élmények nélkül éljük át a bels" élményeinket.



jesülne, ha a nyelvtanulásnak valóban lényegi része lenne a szavak és szövegek
megjegyzése. Ezekhez a relaxálás valóban hozzájuttatja a pihen" nyelvtanulót. Saj-
nos, a nyelvtudáshoz sokak számára ennél több kell. 

A relaxációban, alvásban vagy éppen a hipnózisban folytatható bármiféle ta-
nulás, köztük a nyelvtanulás – akkoriban is, azóta is – sokakat foglalkoztat a világ-
ban. A relaxopédia divathulláma hol elül, hol módosított technikával és
tartalommal újraéled. Magam csalóka tévutaknak tartom az általam eddig megis-
mert formáit. Ám bel"le és tananyagaiból fejlesztettük ki sok lépéssel a mai kvan-
tum nyelvtanulást.

ÁTVETT TANANYAGAINKRÓL, JAVÍTÁSUKRÓL, TANANYAGFEJLESZTÉSEINKR!L

A németekt"l átvett relaxációs tananyagunk tematikája, szövegei, menete a ha-
gyományos nyelvkönyvekét követte. A teljesítmény maximalizálása érdekében a
leckék szövege átlagosan 60 új szót tartalmazott, és a hagyományok szerint egy-egy
új nyelvtani ismeretre is ki volt hegyezve. Nagy el"nye volt, hogy párbeszédes szö-
vegekre és anyanyelvi kiejtés! hangfelvételre épített. A párbeszédes forma azért
rendkívül el"nyös, mert más gerincesekhez hasonlóan, az ember is legtöbb isme-
retét mások megfigyelésével szerzi. Kommunikációnkban pedig a személyközi in-
terakció dominál az elbeszéléssel szemben. Természetesen a harmadik
személyekr"l szóló elbeszélések megfigyelésére is elegend" tanszöveget, példát
kell nyújtanunk. 

A tanszövegeket a szakma szokásainak, hagyományainak megfelel"en nyelvta-
nárok írták. Sem írói talentumuk, sem a nyelvtanulók iránti empátiájuk nem kar-
colta a fellegeket. Számos elemük, leginkább szirups!r!ség!re összehozott
leckeszövegük engem mint egykori nyelvtanulót, egyenesen irritált. Az új elemek
tömkelege, rengeteg f"név és pár nyelvtani szerkezet mantraszer! ismétl"dése is.
Ezek garantálják, hogy a nyelvtanuló számára minden új lecke szövege nagyrészt
érthetetlen legyen. Amint jutott rá id"b"l, energiából, ezeken alapvet"en változ-
tattam is.

A könyvek kéthasábos szedésben a célnyelvi és az anyanyelvi fordítás szövegeit
tartalmazták. Az egynyelv! nyelvkönyvekkel szemben tanári segítség nélkül is meg
lehetett bel"le tudni, hogy melyik mondat mit jelent. Persze, aki hanyatt fekve, a
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relaxációs szemüveggel a szemén hallgatta a hangkazettát, az bizony csak a cél-
nyelvi mondatokkal találkozott. Vagy értette, vagy nem. Ha nem értette, akár-
hányszor hallotta újból, újból sem érthette. A mondatok hangzása persze, ett"l
függetlenül, mint egy sláger, rögzült a tanulók emlékezetében.

A hangkazettákon kétnyelv!, hangos szótár volt. Listaszer!en, végeláthatatlanul
mutatta be az új szavakat és jelentésüket. A szavak listája után következett a lecke
szövege. Az els" lejátszásban szünetekkel lassított tempóban. Kés"bb, a hangos
szótár listája után újra a lecke szövege jött, normál beszédtempóban. Így ismétl"-
dött: jött a hangos szótár, majd a leckeszöveg. A relaxáció fenntartását a vizuális
légzés-visszacsatolás és preklasszikus háttérzene szolgálta.

A módszer kelend"ségéhez, hitelességéhez nagyban hozzájárult a hamburgi ka-
tonai f"iskola pszichológiai tanszékén folytatott kísérlet eredménye. Egy néme-
tekb"l álló, 20 f"s, franciául nem tudó, 20 és 68 év közötti feln"tt kísérleti
csoportban 7 napon át napi 6 órában összesen 1708 francia szót tanultattak rela-
xált állapotban. A kísérlet végén a tanulók átlagosan 1138 francia szót (66,7 %)
tudtak. Hogy ez hosszabb távon mire jó nekik, arról nem esett szó. Ám a legtöbb
ember azt gondolta, hogy ezer szó feletti szókincs a nyelvtudás kapuja már.

Itthon a tanulók a kezdeti sikerekt"l lelkesek és elégedettek voltak. Akadtak,
akik használható nyelvtudáshoz jutottak. Másokon alig segített, de ennek kiderü-
léséhez hosszú id" kellett. Okait kerestem, és a tananyagot, a szövegeket és a hang-
feldolgozást fejlesztettem. 

El"ször a kötetenként 10 lecke feldolgozását tartalmazó öt hangkazettát egé-
szítettem ki egy hatodikkal, a leckeszöveget csak az idegen nyelven ismétl" hang-
kazettával. A hangos szótárak hangfelvételeit a német mintához képest módo-
sítottam. Az idegen nyelv! szó, majd magyar megfelel"je és ismét az idegen nyelv!
szó hármasából háromréteg! szendvicsszerkezetet választottam. Kis szünet, és jö-
hetett a következ" szó. 

Valahol olvastam egy pszichológiai kísérletr"l, amely szerint a sorozatok elején
és végén lév! elemek emlékezetesebbek a közbens! elemeknél. Ezért a hangos szó-
tár szólistáját 6-10 rövidebb blokkra vagdostam. Több blokknak több eleje és vége
van. A lecke szövegét ennek megfelel"en feldaraboltam, és a hangosszótár-blok-
kokat fés!szer!en közéjük iktattam. A könyvek tördelésénél is ezt követtem. 
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Hamarosan házilagos el"állításban készült minden. Saját hangstúdiót rendez-
tettem be, digitális hangvágási és szövegtördelési technikára álltunk rá. A hangka-
zettákat a szükséges hosszra magunk töltöttük szalaggal. Magunk másoltuk,
címkéztük a kazettákat, csomagoltuk a tananyagot, és a mintaboltunkban – kez-
detben a készülékekkel együtt, kés"bb t"lük függetlenül is – értékesítettük. Szer-
keszt"ségünk kész anyagot adott a nyomdának. Így birtokunkban volt a teljes
vertikum. Rugalmasan tudtuk követni a változtatásainkat. 

Az átvett tanszövegekben az új szavak többnyire csak egyszer, ritkán kétszer for-
dultak el". Nem csoda, ha ezek, akár egy megtanult vers sorai, a tanuló elméjében
szomszédjaikkal összen"ttek. Ezen mindenáron változtatni akartam. Hogy a nyelvi
elemeket több formában, más-más alakzatokban, más szavak szomszédságában is
megismerhessék a nyelvtanulók, kiegészít" szövegeket írattam. A szövegváltoza-
tok mennyisége többszöröse lett az eredeti szövegnek. Ugyanazt a történetet X és
Y által elbeszélve, vagy mások párbeszédében mutattuk meg. Ezeknek a szöve-
geknek a hangfelvételével új anyanyelvi bemondók kiejtéséhez is hozzászoktat-
hattuk a nyelvtanulókat. Ezek így együtt már nagy hatékonyságjavulást hoztak.

AZ ÚJ TANANYAGAINK FEJLESZTÉSÉR!L

Lelkesen, saját elképzelésekkel fogtam bele az új tananyagok íratásába. Megbí-
zói szerepemben viszont zöldfül! voltam. Els"ként az orosz tananyagra került sor.
Az ELTE egyik orosz anyanyelv! oktatóját kértem fel. Öntudatos és magabiztos volt.
A nemzeti eledelük, a „scsi” – a káposztaleves – szerepeltetése körül emlékezetes
vitánk volt. Ez teljesen felesleges szó egy kezd! nyelvtanuló számára – kardoskod-
tam. Egyetlen ellenvetéssel hárította: ez az orosz kultúrához tartozik. Képtelen vol-
tam érvényesíteni akaratomat, de okultam bel"le.

Következett a magyar tananyag. Remek partnerekre találtam, és remek, ma is
vállalható megoldás született bel"le. Német és angol ajkú üzletembereknek szán-
tuk. Életszer! minipárbeszédeket kértem a szerz"kt"l. Egyszer!, rövid mondatok-
kal, és mindenfajta nyelvtani „szálkamentesítés” nélkül.

Leesett az állam, amikor a szerz"k megmutatták, hogy f"neveink többes szá-
mát vagy tárgyas alakját hányféle eljárás szerint és mennyire kiismerhetetlenül al-
kotjuk. Mi magunk, ezekr"l mit sem tudva, mégis kiismerjük magunkat benne.
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(Csak egy pregnáns példa a számtalan közül: ló – lovak, lovat, de nem só – sovak,
sovat, és tó – tók, tovat). E munka folyamán kiderült számomra, hogy mennyire
másként kell egy német és egy angol ajkúnak a magyar nyelvet megmutatni. Az
egyiknek pl. magától értet"dik a ragozás. A másik ugyanabban a formában hasz-
nálja a szavakat alanyként is, részesként is, tárgyként is, és a mondatbeli sorrend-
jük, olykor egy prepozíció igazít el csak a jelentésbeli különbségeikben. Kétféle
tankönyv született bel"le. Egy a németeknek, egy az angol ajkúaknak. Azóta is fur-
csállom, hogy a nyelvoktató ipar miként t!ri meg a világcégek egynyelv! tanköny-
veit, tananyagait. 

Ezeket követték a magyarok számára készül" német és az angol tananyagaink.
Amit egy óvodás gyerek megért, élvez, amin mulat, azt – úgy gondoltam – a feln"tt
is érti, élvezi. Ezért a feln"tteknek és a gyerekeknek közös kezd" szint! tananya-
gokat írattam. Csak olyasmi szerepelhet bennük, amit a gyerek is ért. Nincs távirat-
feladás, nincs pénzküldés, nincs devizaátváltás, nincs szállodai szobafoglalás a tan-
anyag els" negyven epizódjában. Miért is lenne azonnal? Lesz minden, ami csak a
feln"ttnek szükséges, a kés"bbi tananyagokban.

A német tananyagunk szövegeinek íratásától a hangfelvételekig, a hangfeldol-
gozásig, már tapasztalt megbízó voltam. Egyszer!, rövid mondatokban kérdés, fel-
szólítás, kijelentés, tagadás, tagadva kérdezés, minden el"fordult benne. Múlt,
jelen és jöv" id" is, melléknév és határozó is b"séggel, és fokozásuk is. Mindent ter-
mészetesen, életszer! párbeszédben mutattunk be. Els"rend! követelmény volt,
hogy a nyelvleckék történetei élvezetesek, érdekesek, humorosak is legyenek. 

Felkerestem egykori úszóedz"met (1953-54), Peterdi Pál humoristát, írót, újság-
írót, hogy segítsen. Pali pontosan tudta, hogy a nyelvleckékbe nem az egyszer el-
durranó vicc való, hanem helyzet- és jellemkomikum. Az érzelmek, a der!s és az
állandó elemek, emberi karakterek emlékezetesebbé tették a történeteket, és a
velük kapcsolatos idegen nyelvi élményeket is. 

SZÖVEGVÁLTOZATOK, SZÖVEGFELDOLGOZÁSOK

Ahogy a családi életben is, ha valami érdekes történik a reggeliz"asztalnál, arról
még este a nagyival telefonon is szó esik. Az éppen összetalálkozók a távol lév"ket
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szívesen értékelik, kibeszélik. Ebb"l vettem a mintát ahhoz, hogy magukban a szö-
vegb"vítményekben példákat adjunk az ismer"s szavak, kifejezések változatos alak-
jainak használatára. Különben az ezerszer elismételhet", memoriterszer!, rövid
tanszöveg kifejezései mindig ugyanúgy, szomszédjaikkal kéz a kézben járnak. Ett!l
az emlékezetben egybefagynak, összen!nek egymással. Kell is, lehetett is ellene
tenni. 

Az egyes kifejezéseket szerintem ki kell emelni a szomszédságuk köréb"l. El kell
választani "ket egymástól. A szótöveket, ragokat, képz"ket a jelentésváltoztató ha-
tásaikkal együtt akartam a lecke szövegeinek feldolgozásában megmutatni. Elke-
rülhettem így az összefüggéstelen, azonnal feledhet" példamondatokat, ragozási
táblázatokat. 

Megsokszoroztuk a nyelvleckék szövegét. Megkönnyítettük vele a nyelvi ele-
mek változékonyságának, a szóhatároknak, a beszéd „szegmentálásának” – mai
szóhasználatommal a beszéd kvantumjainak – felismerését. Amire magunktól jö-
vünk rá, azt az élmény, az öröm emlékezetessé teszi. Így van ez a természetes nyelv-
elsajátítás során is. A saját felismeréseink nagyon is emlékezetesek. 

A szövegváltozatok egymást er"sítették, hatásaik hatványozódtak. Azzal biztat-
tuk magunkat, hogy mindez a munka megérte a fáradságot, költséget, és meg-
hozza a tanulás során az eredményeket. A hagyományos nyelvoktató szövegek
monotóniáját felváltotta az életszer! sokféleség. Persze, nem az árbevétel, nem a
nyereség maximalizálása volt ebben a vezet" szempontunk.

A „KÉRDÉS-FELELET JÁTÉK” BEVEZETÉSE

A német nyelv szórendje igen érdekes, és a gyakorlatból könnyen kiismerhet".
Kacifántosan el is magyarázhatják a tanulóknak, csak minek. A kérdés és a kijelen-
tés, az állítás és a tagadás váltogatásával ezeket – persze a kérd"szavakkal, a név-
másokkal együtt – remekül lehet érzékeltetni. Célszer!en úgy, hogy új, ismeretlen
kifejezések ne vonják el a figyelmünket. Legyen inkább az ezt szolgáló szöveg egy
tartalmi helyben járás. Ma úgy fogalmaznék, hogy a rokonságban álló beszéd-kvan-
tumokat egymással szembeállítva váltogattuk. 

Talán egy példa jól érzékeltetheti, mire gondolok. Legyen a kiinduló mondatunk
az, hogy „Esik az es"”. Eljátszhatjuk a süket értetlent: – Esik az es!. – Tessék? – Esik.
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Azt mondtam, hogy az es! esik. – Azt mondod? – Igen, azt. – Azt, hogy esik?... és
tovább, ahogy a lábjegyzetben folytatjuk40. Bármilyen tartalom körül sokáig lehet
így egyhelyben táncolni. Átgondolt rendszerben írattam meg a német, majd az
angol tananyagainkhoz a kérdés-felelet játékokat. A kérdez" és a válaszoló párbe-
széde egy állandó néz"pontváltással jár. A koordinátarendszerek állandó váltoga-
tása ez. 

A szerz"k dörzsölték a tenyerüket, mert miután ráéreztek, élvezték a feladatot,
az ennyire célzott gyakorlószövegek megírását. 

Alig vártam, hogy elkészüljenek a hangfelvételek, és kipróbálhassam "ket. Is-
mer"söm hatéves fiának mutattam meg a német tananyagunk egyik bájos lecké-
jét, majd a kapcsolódó kérdés-felelet játékot. Két-három kérdéssorozatot végig-
hallgatott, majd faképnél hagyott. Rájött, hogy itt senki nem mond semmi újat.
Minek hallgassa ezt? Leforrázva éreztem magam. Eleven emléke ma is él bennem.

Jó húsz év telt el ezután, amikor egy kanadai egyetemen dolgozó, magyar szár-
mazású francia–angol nyelvtanárral41 beszélgettem. Az egykori tananyagainkkal
szeretett bele a nyelvekbe. Azt mondta, hogy számára a kérdés-felelet játékok vol-
tak a tananyagaink legjobb, legértékesebb részei. Helyreállította a mérleg egyen-
súlyát.

Lassan, csak nagy sokára jöttem rá arra, hogy valójában ezek a dialógusok be-
szédkvantum szint! megnyilatkozások voltak, és – akkor még egészen más elgon-
dolásból, de – már akkor a kvantum nyelvtanulás egyik megvalósulását hoztuk
létre. A rövid kijelentés ugyanis lehet akár egy beszédkvantumnyi tartalom. Az
egész pedig ürügy a beszédmegnyilatkozások repertoárjának jól érthet", követ-
het" bemutatására és begyakorlására.
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40 – Igen, azt. – Most? Most esik? Éppen most is esik? – Mondtam már. Igen. Most esik. – Nem
örülök neki. – Nem örülsz? – Nem. Szeretném, ha nem esne. – Azt mondod, hogy jó lenne,
ha nem esne? – Azt. Azt, hogy az jó lenne. Bizony, jobb. – De esik. Sajnos esik. – És szerinted
nem lenne jobb, ha nem esne? – De. Jobb lenne. De kit érdekel, hogy szerintem mi lenne a
jobb? – Hogy kit? Hogy kit érdekel? Például engem. Engem érdekel. – Értem. Szóval téged
érdekel. És … – és bár nem érdemes, de ugye, végeláthatatlanul lehetne folytatni, és bármi-
lyen kiinduló monda%al hasonlót csinálni?

41 Dévai Tibor
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RELAXÁCIÓS NYELVISKOLÁK SZÜLETÉSE, BURJÁNZÁSA ÉS KIHALÁSA

Felhívott, majd felkeresett egy ismeretlen férfi. Felesége jól tud németül, és
azzal rágja a fülét, hogy lakásukban szeretne a készülékünkkel, tananyagainkkal
nyelviskolát nyitni. A tanulók náluk hallgatnák relaxálva a tananyagot. Utána nyelv-
tanárral feldolgoznák a meghallgatott leckéket. Úgy gondoltam, hogy ki lehetne
próbálni. Együttm!ködési és licencszerz"dést írtunk alá. Megkezdte m!ködését a
Margit körúton az Alfárium nev! els", budapesti relaxációs nyelviskola. Megteltek
a lakás szobái. Ügyesen m!ködtették, kapcsolataikat is bevetve jól reklámozták vál-
lalkozásukat. A rádió, a televízió és az újságok szívesen foglalkoztak a miszticizálható
újdonsággal. 

Hamarosan újabb vállalkozó keresett meg Budapestr"l. Majd a harmadik, ne-
gyedik. Jöttek vidékr"l is. Mindenben segítettem "ket. Csacska módra magam aján-
lottam fel, hogy fizetési haladékkal adom a készülékeket, tananyagokat, hogy
könnyebben induljanak, és inkább majd a bevételeikb"l fizessenek. Az irodám falán
lév" Magyarország-térképen gomba módra szaporodtak a kis zászlócskák. Jelezték
a településeket, ahol már m!ködött relaxációs nyelviskola.

Emlékezetes egy vízvezeték-szerel" házaspár a Dunántúlról. Tananyagot és ké-
szüléket akartak venni saját maguknak. Hja! Hogy pénzt keresve vele a faluban má-
soknak is rendelkezésre bocsáthatják ezeket? Két vagy három relaxációs készülékkel
és licencszerz"déssel távoztak.

Minden tankönyvünkbe beleírtunk egy kérést, és hozzá egy fontos mondatot:
„E tananyag létrehozásába jelent!s összeget fektettünk be, és szeretnénk, ha ez
visszatérülne. Kérjük, hogy a könyvet és a kazettákat ne másolják.” Többekt"l visz-
szahallottuk, hogy ez hatott rájuk. Voltak, akikre nem. 

Magam nem akartam nyelviskolát indítani. Azt gondoltam, hogy a tananyagel-
látó ne konkuráljon a vev"ivel. Naiv felfogásom egyoldalúnak bizonyult. Egyik nagy
forgalmú „nyelviskola partnerünk” a tankönyveinket stencilgéppel sokszorosította,
és amíg az órák tartottak, az adminisztrátorok „szívességb"l” a tanulók által ho-
zott hangkazettára felmásolták az aktuális leckéink hanganyagát. Ez ugyan a nyelv-
iskola és a tanuló részér"l a tételes joggal ütközött, ám a szocialista id"k
közerkölcsének hagyatékával nem. Stiklinek, ügyeskedésnek, bocsánatos b!nnek
tarthatták. 
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Két budapesti nyelviskola összefogott: tanáraikkal az általunk kiadotthoz ha-
sonló, saját tananyagot írattak. Ezekkel ment tovább a relaxációs nyelvtanítás. Ezzel
ugyan jogilag nem bújtak ki a licencdíjfizetés alól, csak nem fizettek. A többiek
pedig e nélkül nem fizettek.

A csúcsok csúcsa az volt, amikor egy ismeretlen jutányos áron felkínálta nekünk
egy tucatnyi relaxációs készülékünket. Egyik „partnerünkt"l” vette meg egy tétel-
ben, aki nyelviskolát alapított ugyan a Honvéd utcában, de jogutód nélkül meg-
szüntette a vállalkozását a hitelbe kapott készülékeink birtokában. Vadkapitalizmus
vadhajtása.

Német partnerem sem volt nálam el"vigyázatosabb Isztambulban. Egy török
vállalkozónak engedélyezte a tananyag fordítását, forgalmazását azzal a megálla-
podással, hogy a készülékei szállításához, forgalmazásához álljon rendelkezésre így
tananyag. A Boszporusz partján elegáns nyelviskolát rendezett be a török az els"
20-30 relaxációs készülékkel. Bevetettük magunkat a megnyitással egybekötött saj-
tótájékoztatón. Ezzel véget is ért számunkra az üzlet. Franchise rendszerben áru-
sította tovább a tananyagokat és a nyelviskola-vállalkozási jogot a kedves partner
a saját szakállára.

A fejlesztési feladataim teljesen lekötötték energiáimat. Nem jogászkodtam,
nem perlekedtem. Itthon azért megelégeltem a bizalmammal visszaél" nyelvisko-
lákat. Módosítottam reklámjaimat. Nyelvtanár nélkül, önállóan is eredményesen
tanulhat nyelveket. Pár hónap alatt meg is hozta hatását. A szerz"désszeg" vállal-
kozások egyre-másra beszüntették tevékenységüket. Néhány, ügyesen vezetett
nyelviskola évekig tovább m!ködött. Nem tör"dtem velük.

A szerz"dések annyit értek – Magyarországon is –, amennyit az aláírói.

Van egy témába vágó kedves emlékem is. Talán tíz esztendeje érkezett egy e-
mail egy ismeretlen férfit"l. Évekkel korábban egy másolt tananyagunkkal megta-
nult angolul, és ennek nagy hasznát vette. Most, hogy már megengedheti
magának, szeretne fizetni érte. 
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A VILLÁMMÓDSZER SZÜLETÉSE, INDULÁSA, AZ ELS! KÉT HEURÉKA ALKALMAZÁSA

A nyelvtanulók legf"bb problémáján szerettem volna könnyíteni. Legyen – egy va-
rázsütésre akár – a nyelvlecke minden mondata mindenki számára azonnal érthet".
Akkor is, ha ismeri a benne szerepl" szavakat, és akkor is, ha nem. Ha találkozott a
nyelvi szerkezeteivel már, ha nem. Mert mindennek az alfája és ómegája a megértés.
Amit nem értünk, azt akárhányszor halljuk is ugyanúgy, ugyanúgy nem értjük. 

Nyelvtanári körökben szabálynak tartották, hogy az idegen nyelvi szöveget nem
szabad keverni az anyanyelvvel. A tanuló agya különben „csak úgy repdes a két
nyelv között”. Összehasonlítgat, fordítgat. Hogy ezt elkerüljék, számtalan tanári ma-
gatartást, technikát alakítottak ki.

Csakhogy az anyanyelvi közlést senki sem jegyzi meg szó szerint. Így ha akarna,
sem tudna az elme a két nyelv között ide-oda repdesni. Ha azonban a mondat je-
lentését az anyanyelven el!re eláruljuk, izgalmas felfedezéssel a tanuló maga de-
ríti ki, hogy melyik rész mit jelenthet. Tanára, ha van, segíthet a félreértések,
homályos részletek tisztázásában. Érdekes, felfedez" id"töltéssé válik a nyelvvel
való ismerkedés. „Ez nem izzadságos tanulás! Ez nem munka, nem tanulás, hanem
élvezet!” – mondják róla tanulóink. 

Amikor a kontextust is ismerjük, és globálisan a közlés tartalmát is, a felhangzó
idegen nyelvi mondatból az ismer"s dolgok kiemelkednek. Azonnal világossá válik
az adott szövegbeli jelentésük. A többi részt kizárásos alapon kitaláljuk vagy át-
lépjük. Jön a következ" és a következ" közlés. Velük tör"dünk. Mint az életben. 

Hát nem ilyesmi történt velünk az anyanyelvünk elsajátítása idején is? A szituá-
ciókból, a testbeszédb"l, a mimikából, a hanghordozásból globálisan értettük a
szándékokat. Sokszor, sokféleképpen mondták el, és többnyire ugyanazt a témát lo-
vagolták. A beszéd által keltett testérzetekkel kapcsolódtak össze a vélelmezett je-
lentések. A nyelvhasználatból tisztázódott szinte minden.
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Az idegennyelv-ismeret megszerzésében is – úgy t!nik – szinte minden a sor-
renden és az élmények mennyiségén múlik. A beszédélményhez közvetlenül kell
kapcsolódnia a hozzá tartozó közlés képzetének. Sok dolog magától tisztázódik. A
kíváncsiság, a saját megfejtés különleges élménye pedig mindezt emlékezetessé
teszi. Örömöt, élvezetet okoz. 

Amikor kés"bb a hangzás keltette ismer"s élmény ismétl"dik, bizony össze-
cseng, „rezonál” az eredeti élménnyel. Akarva, nem akarva, er"lködés nélkül meg-
idézi a hozzá kapcsolódott körül-
ményeket és a korábban megfejtett
jelentések képzetét. Így történt ez a
tananyagainkkal is. Az els" elhang-
zásuk után a mondatok másodszori
és további elhangzását a nyelvtanu-
lók már értik a célnyelven. 

Akinél ez így van, nyert ügye
van. Akinél ez akadályba ütközik, se-
gítségre szorul. A mondatok több-
szöri, lelassított meghallgatására,
apró részekre boncolására, részen-
kénti elismételtetésére, apró szö-
vegmódosítgatásra, egyes jelz"k,
határozók kihagyására, a mondat
szórendjének megváltoztatgatá-
sára, a szöveg leíratására. Kis rész-
egységenkénti el"rehaladásra, többszöri ismétlésre, közbeiktatott pihenésre,
érlelési id"re, pszichés görcsök oldására, önértékelés-javításra, tanári figyelemre.
De lehet, hogy egyikre sem, csak türelemre és kitartásra. 

Az a szerencsés, ha a nyelvtanuló itt a megérzési intelligenciájára, intuícióira tá-
maszkodik. Az ilyen természetes nyelvelsajátításra nem érvényes a közhely, mi-
szerint mindent csak akarni kell! Nincs szükség a szándékos megjegyzésre, sem a
tudatosításra, semmilyen szorgalmas megtanulásra, hiszen nélkülük m!ködik szer-
vezetünk, érzékelésünk, testünk, elménk.

Az eltér" nyelvhasználati eljárások – szokások, szabályok – megismertetésére az
utóbbi tíz évben sikerült kidolgozni több pedagógiai megoldást. Hogy mi a lénye-
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gük? Kimondottan a célnyelv és az anyanyelv használatának eltéréseire irányítjuk
a figyelmet. Fogalmaink és eljárásaink pregnáns különböz"ségeire. 

Azt hiszem, hogy a világ sok nyelvében az AHA nevet kapta az AHA. Ha igen,
akkor azért, mert a váratlanság mindenkib"l spontán, pillanatnyi lélegzet-elállító-
dást, „ah” dermedési reakciót vált ki. A felengedésekor kiáramló leveg" „ha” han-
got kelt. Akár így, akár úgy van, a szó a különös, pillanatszer!en lezajló bels"
változás élményére utal. Megnyugszunk, képzeteink bels" rendjére irányuló vá-
gyunk kielégül. Ezt hozza egy kapcsolat vagy egy lehet"ség felvillanása, az azon-
nali és nyilvánvaló felismerés megélése. Keletkezéséhez problémahelyzetben kell
lennünk. Ez sz!nik meg, amikor rálelünk a megoldására. Örömélmény.

Ez a „megérzéses tudás” plasztikus. Könnyen alakítható, és ez a tapasztalati él-
ménytanulás forrása. Fokozatos alakítgatásával gy!lik az élettapasztalat. Megfi-
gyeléseim szerint számos állatban csakúgy, mint az emberben. A környezet
alakulásának, a fajtársak viselkedés-változásainak észlelése közben intelligenciánk
hatalmas ismereti anyagot dolgoz fel. Nem kivétel ez alól a környezetünkben él"k
nyelvhasználata, nyelvismeretének alakulása sem.

Úgy találtam, hogy amikor idegen nyelvekben kívánunk jártasságot szerezni, ér-
demes megfeledkeznünk a hagyományos nyelvtudományról és a nyelvpedagógiá-
ról, és visszatérni a nyelvismeretünk forrásvidékére. Figyeljük meg inkább a
természetes tapasztalati nyelvtanulás lényegi mozzanatait az anyanyelvünkben.
Persze, korántsem ilyen egyszer! megfogalmazásban jelent meg el"ttem ez a prog-
ramszer! felismerés. Homályos sejtés állt a fejlesztési tevékenységem hátterében,
és nem hagyott nyugodni. Ez vezetett a fejlesztésben lépésr"l lépésre. Mindig adó-
dott egy soron következ" probléma. Hozzá pedig valami ésszer!, újszer! meg-
oldás.

EGY KUDARC ÉS TANULSÁGA. AZ ELS!, ELKÉPESZT! SIKER

Amikor elkészültünk a VillámNémet tananyagunk összeállításával, azt gondol-
tam, íme, egy új, szenzációs eszköz az egyéni nyelvtanulásra. Csudába a misztikus
relaxációval, szótanulással, nyelvtanozással! Vízióm szerint ez mindent magába fog-
lal, és mindent megold. Bizonyosra vettem ezt, és úgy gondoltam, hogy a remélt
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eredményességet a sajtóban közzé kell tenni, és önkéntes jelentkez"kkel ki is lehet
próbálni. 

Egyik napilapunk42 szerkeszt"ségébe be is állítottam a következ" elképzeléssel.
Tegyenek közzé egy viszonylag rövid cikket, amelyben felvetik, hogy bárki ered-
ményesen tanulhat nyelvet ezzel a módszerrel – tanár, nyelviskola nélkül. Kipró-
bálásra sorsoljanak ki a kezd" VillámNémet tananyagunkból 50 kötetet olyan
jelentkez"k között, akik korábban soha nem tanultak németet. Feltéve, ha a je-
lentkezésükkel vállalják, hogy egy hónapon át mindennap hallgatják a hangkazet-
tákat, majd házi vizsgán vesznek részt a végén.

A cikkre sokan jelentkeztek. A sorsolás és tananyagkiadás után izgatottan vár-
tam a hónap elmúlását, hogy találkozhassak az önálló nyelvtanulókkal, és láthas-
sam az eredményt. A várakozásaim teljesülése helyett azonban a teljes leforrázás,
a teljes kudarc élménye várt. A szóbeli házi vizsgára az 50 ember közül csak 14 jött
el, és katasztrofális volt a valós eredmény. Az egyik miskolci hölgy, aki semmire
sem jutott, azt mondta: Tetszett volna kérdezni az els! három leckéb!l. Azokat hall-
gattam egy hónapon át, és elölr!l hátra, talán hátulról el!re is tudom.

Életre szóló tanulsággal járt ez a balsiker. Értelmetlen az az iskolás beidegz"dés,
miszerint „addig tanuld, ismételd a soron következ! leckét, és ellen!rizd a tudá-
sod, amíg csak jól nem tudod az anyagot! Csak ezután lépj tovább!”

Két dologban ennek épp az ellenkez"jére van szükség. Semmiféle tudáselle-
n"rzés, kikérdezés nem kell. És nem kell az újra és újra meghallgatás sem. A tanító
hangfeldolgozást elég egyszer, csak egyetlenegyszer meghallgatnia a nyelvtanuló-
nak. A nagy mennyiség! megértett beszéd felhalmozódásából alakul ki a nyelvis-
meret. 

Épp ilyesmin "rl"dtem, amikor – óriási szerencsémre – eljutott hozzám két cikk
is a Science cím! tudományos folyóiratból. Megismerkedtem a tudásmegszilárdu-
lás jelenségével, melyr"l már az els" fejezetben, az els" HEURÉKA kapcsán b"sé-
gesen szó esett. Pont erre volt szükségem! Ki akartam próbáltatni, de íziben. Most
már csendben, messze elkerülve az el"zetes hírverést! Családi körben, és utána is
csak baráti körben.
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AZ ÖTLET ÉS KIPRÓBÁLÁSA

Az elgondolásom az volt, hogy a VillámNémet tananyagunk egyes nyelvleckéi-
nek tanító hangfeldolgozását csak egyszer hallgassák végig a tanulás napján, és kö-
vesse ezt alvás. Másnap egy másik lecke kövesse ugyanígy. Majd a harmadik, a
negyedik, az ötödik. A hatodik napra pedig már csak idegen nyelven, folyamatosan
következzen az ismétl" kazettáról mind az öt lecke, de már csak németül!

Vajon feldolgozza-e mindezt az elme? Vajon megszilárdul-e az egy alkalommal
megismert tananyag? Mégpedig anélkül, hogy az egyes leckékben szerepl" szava-
kat, kifejezéseket a tanuló „megtanulná”? Vajon elegend" lesz ennyi, hogy bel"le
valódi nyelvtudás keletkezzék? Milyen jó lenne, ha csupán az egyszeri meghallga-
tás és a mindennapos alvás, és a bel"le fakadó tudáskonszolidáció segítené mind-
ehhez a nyelvtanulót.

Ugye, hogy cudarul vad, de mégis életszer! ötlet ez az „idegennyelvi fürd"”. Az
életben rengeteg meg nem értett, félig értett vagy megértett mondatból az évek
alatt anyanyelvi nyelvtudás keletkezik. Feln"tteknél az ilyenek halmozódásából ide-
gen nyelvi közegben néhány hónap alatt kialakul a beszédértés és némi beszéd-
készség is. Ehhez képest mi sokkal el"nyösebb feltételeket, napról napra pontos
megértést biztosítunk. A tanító hangfeldolgozásban pedig minden mondat össze-
sen hatszori ismétl"dését is nyújtjuk. A folyamatból nyilván nem fog hiányozni az
idegen nyelvi közegben adódó, rengeteg meg nem értett vagy félreértett mondat. 

Ennek m"ködnie kell!!! – gondoltam magamban ismét. (Három felkiáltójelnyi
meggy"z"déses hit volt bennem a gondolat végén.) Itt van, amit kerestem: ehhez
nem kell sem szorgalom, sem „szándékos tanulás”, sem nyelvtehetség! De most
óvatosan! A sietségem miatt nem is sokkal régebben már megégettem magam.

Az akkor 15. évében járó nagylányomat kértem meg arra, hogy legyen a kísér-
leti nyuszim. Miért ne? – felelte, és készségesen elvállalta. Tette is a dolgát, ahogy
megbeszéltük. Az egyórás tanító hangkazettának az „A“ oldalát reggel, iskolába ké-
szül"dés közben hallgatta meg. Másik oldalát ebéd után – miközben a mindenna-
pos háttornáját csinálta – fél órán keresztül. 
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Az els" eredményt a hatodik napra, szombatra vártam. Elérkezett a szombat.
Visszatartottam magam kés" délutánig Csak akkor hívtam fel izgatottan. Értetted-
e az ismétl! kazettán a leckéket? Végig? Mindet? És mintha mi sem lenne termé-
szetesebb ennél, rövid, egyértelm! igen volt a válasza. Boldoggá tett a
megbizonyosodás. Következett a második hét – ugyanígy. Aztán a harmadik is. Majd
kiugrottam a b"römb"l az izgalomtól, hogy kiderüljön: mennyi tudnivalóval képes
minden külön er"feszítés nélkül megbirkózni a tudásmegszilárdulás.

Lányom eredeti vállalása négy kezd" tankönyvnyi anyagra, négy hétre szólt.
Megtoldhatjuk-e ezt még két kötettel, két héttel? – kérdeztem. A középfokú tan-
anyagunk is készen állt hozzá. – Miért ne? – felelte ismét, és folytatódott minden
tovább. Szombatonként ugyanúgy, rutinszer!en mondta: „Igen, értettem mindent”.

HOGYAN ELLEN!RIZZÜK, HOGY VALÓBAN ÉRT-E NÉMETÜL?

Kitaláltuk, hogy két tanárn" egymással beszélgessen németül a lányom jelen-
létében. Majdcsak kiderül, hogy mit, mennyit ért meg bel"le. Nyilvánvalónak
t!nt, hogy mást nem tehetünk. Dorka soha nem beszélt németül még senkivel.

Így is tettünk – volna, de a dolgok másképp alakultak. 

Magam vittem el lányomat a találkozóra. Csendben leültem egy sarokba, így
tanúja lettem az eseményeknek. A tanárn"k németül köszöntötték a lányomat, és
" visszaköszönt: németül. Kérdezték t"le, ugyancsak németül, hogy emlékszik-e
valamelyik leckére, és emlékezett. – Melyikre? – A strandosra – felelte németül. És
talán egy vagy másfél órán át beszélgettek mindenfélér"l, németül. Csak megha-
tottan ültem, és alig hittem fülemnek, szememnek. 

Megkértem a tanárn"ket, hogy foglalják jegyz"könyvbe tapasztalataikat. „Kü-
lönben ember nem lesz, aki ezt elhiszi nekem.”

79

MÁSODIK  TÉTEL $ HOGYAN ELLEN)RIZZÜK, HOGY VALÓBAN ÉRT,E NÉMETÜL?



80

Jegyz"könyv egy nyelvvizsgáról 

A mai napon felkérésre levizsgázta%uk német nyelvb"l M. Doro%ya els" gimnáziumi ta-
nulót. A tanuló 14 éves, a gimnáziumban a folyó tanévben kezde% németül tanulni
he# 3 órában. Ugyancsak kezd"ként tanulja a francia nyelvet he# 8 órában. Angolul
jól beszél. Iskolai tanulmányai melle% 1994. november közepén elkezde% a Relaxa K-.
„VillámNémet – nyelvtanulás a megértés villámfényében” elnevezés! új tananyagával
németül tanulni. 8 hét, azaz 56 nap leforgása ala% átve%e a VillámNémet Dialógus-
program 20 leckés, 20+4 = 24 kaze%aórányi kezd" tananyagát (ez kb. 1500 szó) és a
VillámNémet Praxis-program középhaladó, 20 lecke 10+2 kaze%aórányi anyagát. A tel-
jes anyag együ% kb. 2500 lexikai egységet dolgoz fel.

A vizsgáztatás csak szóban folyt, és az alábbiakat állapítha%uk meg:

A tanuló a középhaladó anyag szókincsének keretein belül felte% minden kérdé-
sünket jól érte%e, azokra különösebb gondolkodási id" nélkül tudo% reagálni. 

Nemcsak azt állapíto%uk meg, hogy az átve% anyagot jól ismeri, hanem azt is,
hogy a tanult szavakat és kifejezéseket más relációkban is képes alkalmazni. Kiej-
tése jó, könnyedén fejezi ki magát. 

Tudása nyelvtani korrektséget illet"en sem mutato% több hiányosságot, mint a
hasonló szin#g más módszerrel, általában hosszabb id" ala% eljuto% tanulóké. 

Íráskészsége és nyelvtani tudatossága ilyenfajta felkészüléssel bizonnyal kiegészítésre
szorul, ezért ezt mélyebben nem vizsgáltuk. 

A rövid id" ala% elért jó eredmény számunkra igen meggy"z"en bizonyíto%a a módszer
hatékonyságát.

A tanulási módszerér"l M. Doro%ya elmondta, hogy öntevékenyen, minden tanári se-
gítség nélkül tanult. Minden leckét és a 6. ismétl"kaze%át is csak egyetlenegyszer(!)
hallga%a meg. Egy-egy napon általában csak egy leckét ve%. Id"nként tanulásmentes
napot is engedélyeze% magának, összesen #zenegyet. Úgy tanult, hogy a kaze%a hall-
gatása közben vagy a könyvben is köve%e a szöveget, vagy úgy, hogy közben tevé-
kenykede%, pl. tornázo%. Ilyenkor a kaze%ahallgatás után a könyvb"l elolvasta a lecke
anyagát.

A középhaladó szint! Praxis-sorozatnál tanulási módszerét kiegészíte%e azzal is, hogy
id"mérés melle% megpróbálta minél gyorsabban, és lehet"leg elakadás nélkül felol-
vasni a dialógust. A cél saját megelégede%sége volt. 

A kaze%ahallgatásra fordíto% összes tanulási id" tehát 36 óra, és további 5–10 órányira
lehet becsülni az olvasásra, ill. felolvasásra fordíto% tanulási id"t.

Budapest, 1995. január 23.

Horváthné Bánky Dóra f"iskolai adjunktus, nyelvtanár, s.k. 

Dóra Mika Istvánné középiskolai nyelvtanár, s.k.

MÁSODIK  TÉTEL $ HOGYAN ELLEN)RIZZÜK, HOGY VALÓBAN ÉRT,E NÉMETÜL?



81

MÁSODIK  TÉTEL $ MENNYI ÚJ INFORMÁCIÓT KÉPES AZ ELME ÍGY MEGSZILÁRDÍTANI?

MENNYI ÚJ INFORMÁCIÓT KÉPES AZ ELME ÍGY MEGSZILÁRDÍTANI?

Megbizonyosodtunk a remélt csodáról. Kiderült, hogy egyáltalán nem kell a si-
keres nyelvtanuláshoz se relaxálás, se magolás, se szóismeret, sem bárminem!
nyelvtani rendszerezés ismerete. Nem kell semmi más, mint a megértés, az ismét-
l"dés és az elme természetes m!ködése, a tapasztalat és a tudás megszilárdítása.
És, persze, kell egy ilyen tananyag, amely el"zetes tudás nélkül biztosítja az ide-
gen-nyelvi szöveg pontos megértését43. 

A másik csoda teljesen váratlanul köszöntött ránk: az, hogy a nyelvismeret bir-
tokában a beszélgetéshez nem volt szükség el!zetes beszédalkalmakra, gyakor-
lásra. Sok évre elláttak ezek töprengenivalóval. 

Az azonnali tennivalók maguktól adódtak. G"zer"vel láttunk hozzá az összes re-
laxációs tananyagunk bevált rendszer szerinti átdolgozásához. Sorozatban készül-
tek hangstúdiónkban a magyar hangfelvételek. Volt id"szak, amikor kilenc kolléga
dolgozott a komputeres hangvágáson, a hangzó tananyag összeállításán. Közben a
relaxációs nyelvtanulás propagálását be kellett szüntetnem: az egész marketing-
tevékenységünket meg kellett újítanunk. 

NÖVELJÜK A TÉTET! – M"KÖDIK-E A NAPI 4 ÓRÁS IDEGEN NYELVI FÜRD! IS?

Magamnak kellettek az újabb kísérletek, megbizonyosodások. „Egy próba nem
próba!” Derüljön ki, hogy vajon mennyi új információt képes az agy naponta fel-
dolgozni, megszilárdítani! Próbáljuk ki, hogy napi 4 órányi új tananyagot képesek
vagyunk-e megemészteni! Olyasvalakit kellett találnom, aki nem tanult még né-
metül, és legyen fontos számra, hogy hamar megtanuljon. A véletlen segített. 

Egyik kedves mérnök kollégám nagylánya, F"z" Emese keresett fel. Sürg"sen
meg kell tanulnia németül, mert napokon belül külföldre – talán Belgiumba – indul,

43 Csak emlékeztet"ül: A tananyagban minden mondat els" elhangzása el"% a tanuló meghallja
anyanyelvén, hogy a célnyelven mit fognak mondani. Ezt köve# kétszer a célnyelvi mondat,
majd jön az új mondat ugyanígy, el"ször magyarul, majd a célnyelven kétszer. Egy rövid – 3-
6 mondatos – szövegblokk végére érve megmutatjuk a blokk egybefügg" szövegét a célnyel-
ven, és ekkor is mindenki ér#. A forró emléknyomon rájuk ismer a nyelvtanuló, és mintha
csak a célnyelven gondolkozna, értene. Ér# is. Mire a „tanító feldolgozás” (másképp Memo)
végére jut a tanuló, összesen hétszer hallo%a, és értve ismert rá a szöveg minden monda-
tára.



ahol " a némettel tud csak boldogulni. Kapóra jött. Már hogyne vállalta volna a
napi négyórás nyelvlecke-hallgatást?

Az els" négy vagy öt nap sikerességér"l telefonon értesül-
tem Emesét"l. Aztán egy gyászhír: Emese nagymamája meg-
halt. Haza kellett utaznia, és – mi sem természetesebb – nem
volt képes folytatni a kísérletet. Sajnáltam Emesét. 

A kísérletet nem bántam. Ami 5 napon át napi 4 órában
megy, az tovább is menne. Már megbizonyosodtam, hogy
ennyi tananyag-feldolgozás is befogadható. Hol a határ? Netán napi hat-nyolc órá-
nál? Félelmetes belegondolni is, hogy esetleg az is sikerülhet. Erre találjak vállal-
kozót! 

Persze, ezenkívül is volt ezernyi tennivalóm. A nyelvtanulással is, a vállalkozá-
saimmal is. Miel"tt azt a hamis látszatot kelteném, hogy – no, egy kivételével –
amihez csak nyúltam, az bevált, jól sikeredett, kénytelen vagyok utalni a többtu-
catnyi kudarcos tevékenységemb"l egy-kett"re.

PERSZE, NEM SIKERÜL MINDEN

A nyelvtanulás relaxációs része miatt muszáj volt a pszichológiába beleásni
magam. Kit!n" pszichológusokkal kerültem szorosabb munka- és emberi kapcso-
latba. Miután a könyvek kiadása a nyelvtanítási üzlettel együtt járt, kiadtam egy
pszichológiaprofesszor három könyvét is. Ezek a rendszerváltás el"tt százezres pél-
dányszámban fogytak. Óvatosságból csak 30+30+40 ezer példányt nyomattam ki,
és a 90%-a évekig a nyakamon maradt. A raktározási költségekre tekintettel nagy
tételben, filléres áron szabadultam meg az egészt"l, és úgy is csak több részlet-
ben.

Remeknek t!nt egy másik ötlet is. Ez is kapcsolódott a hangkazetták el"állítá-
sához, forgalmazásához: nívós pszichohangjátékokat akartam íratni – fogyásról,
szexr"l, cigaretta abbahagyásáról, alkoholról, drogról, életr"l-halálról. A komoly
sorozatot remek klinikai szakpszichológus-csapat vállalta el. Több kiegészítést ja-
vasoltak hozzá. Így dolgozták fel a válással, a gyermekvállalással, a kamaszkor prob-
lémáival, az alvási gondokkal, a pszichoszomatikus betegségekkel kapcsolatos
témákat is. Nagy szakmai és m!vészi munkával készült el a sorozat. „Ametisztka-
zetták” néven mutattuk be a sajtónak – remek visszhanggal. Csak éppen értékesí-
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tés, bevétel nemigen lett bel"le – szinte semennyi. Id"el"tti volt a gondolat. Szín-
házi nyelven ilyenkor mondják talán, hogy akkorát buktunk vele, mint egy ház!

Az óvodások, kisiskolások nyelvtanítására is tekintettel készített tananyagaink-
kal sikeres kísérletek folytak iskolákban is, egy pilisi óvodában is. Egy SOS gyer-
mekfaluban kisebbekkel is. Rengeteg tapasztalat, er"feszítés, próbálkozás ellenére
az óvodai nyelvtanítás várfalai, kapui még csak résre sem nyíltak meg el"ttünk.

Sorolhatnám tovább, de rossz érzés a veszend"be ment hitekre, munkákra, bal-
szerencsére, melléfogásokra visszagondolni. A pénzekre nem is érdemes. A pozitív
gondolkodásról, a sikeres vállalkozásokról, a kockázatvállalásról, a vállalkozói bá-
torságról szóló mindennapos televíziós, rádiós oktatásokat mindig tágra nyitott
szemmel hallgatom meg. Ám rendíthetetlenül azt hiszem, hogy a sikeres vállalko-
záshoz kudarct!r" képesség kell leginkább, és az, hogy végül ne kerüljön el telje-
sen a szerencse. Ne kártyázzon az, aki nem tud veszíteni!

HAJDÚ ZSUZSA KÉTHETES NÉMETTANULÁSA

Ezek után jöhet egy hencegés – happy enddel. 
A relaxációs tananyag értékesítésével leálltam már, a VillámTananyagok értéke-

sítése pedig még nem futott fel, amikor belépett hozzám Hajdú Zsuzsa személyé-
ben a szerencse.

Barátn"jével, egy óvó-
n"vel érkezett, aki néhány
hónapja használta az óvo-
dájukban a VillámNémet
tananyagunkat, és tudta,
hogy a gyerekeknél és nála
is jól bevált. Mint kiderült,
Zsuzsának négy vagy öt
hét múlva németül kell fel-
vételeznie Bécsben a Ze-
nem!vészeti F"iskola or-
gona tanszakára, csakhogy
egy kukkot sem tanult, és nem is tud németül. Azért jöttek, hogy segítsek neki.
Adjak neki VillámNémet tananyagot. Persze, gondolkozás nélkül azt feleltem, hogy
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ha elvállalja a napi nyolcórás nyelvtanulást, kap rá ingyen lehet"séget. Annyit kérek
ennek fejében, hogy naplót vezessen élményeir"l, amit szabadon felhasználhatok,
és a két hét után jöjjön el hozzánk egy házi vizsgára. 

Zsuzsa elvállalta, és teljesítette is mindezt. A tanulás, a házi vizsga, a bécsi fel-
vételi mind-mind jól sikerült. Nem tudom, melyikünk izgulhatott jobban a „házi
vizsgán”. Zsuzsa vagy én? Egy pillanatra pánikba is estem. 

Zsuzsa egyik mondatában a Kirche (templom) szót használta, amir"l biztosan
tudtam, nem szerepel a tananyagunkban. Felkaptam a fejem, és – mint aki zsi-
ványságon kapott valakit – rákérdeztem: Honnan ismeri a Kirche szót?

Mindenki megdermedt, csak Zsuzsa nem. Keresgélt az emlékezetében. Nem
tudta megmondani, hogy honnan ismeri, csak sokszor orgonál templomokban.
Nyugtatgattak kollégáim, hogy orgonistaként akár zenem!vek címében vagy szö-
vegében, vagy ezernyi más helyen találkozhatott Zsuzsa a kifejezéssel. 

Ha az olvasót érdeklik Zsuzsa naplójának, vizsgájának és felvételijének részletei,
kérem, hogy lapozzon hátra a függelékbe.

Az én történetemben ezzel a kísérlettel ölembe hullott a korszakváltás alapja.
A nyilvánvaló, mégis alig hihet" lehet"ség a nyelvtanítás alfájának és ómegájának
a megváltoztatására. Persze, csak úgy, ahogy azt Móricka elképzeli.

Napestig tudnék panaszkodva dicsekedni az ezt követ" id"szakról. A marke-
tingr"l, naiv elképzeléseimr"l, a sajtótól elvárható magatartásról, értetlenségem-
r"l, és végül – Magad, Uram, ha szolgád nincsen! – a saját sajtónk
megteremtésér"l. Ám ezek csak sztorik, érzések, olykor megalapozatlan, elfojtott
indulatok. A lényeget – a nyelvtanítás hátramaradt problémáit és megoldásukat –
nem érintik. Inkább rövidre zárom ezt az id"szakot, és csak a saját sajtónk létre-
hozásáról írok.
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Ebben az id"ben még ereje teljében virágzott az írott napi sajtó. Versengtek
egymással a politikai napilapok is, a bulvárlapok is. És versengtek a hirdetési be-
vételekért. A terjedelmes hirdetési felület viszont megfizethetetlen volt, a hirdetési
forma pedig hiteltelen.

Az egyik lap vezérigazgatójánál tapogatódzó megbeszélésen jártam. Milyen fel-
tételekkel lehetne egy újságmellékletet az " lapjukba behúzatni. Ekkoriban az
ilyesmi még ritkaságszámba ment. Nem úgy, mint pár évvel kés"bb, amikor több
lett a mellékletekb"l, mint amennyi maga az újság volt.

Számolgattunk jobbra-balra, végül megállapodtunk. Segítséget is ajánlott. Ösz-
szehozott egy ügyes, kétszemélyes, komputergrafikus kisvállalkozással, akik a cím-
oldal arculatát, a laptördelést a nyomdakész anyagig megcsinálták.

Már csak meg kellett szerkeszteni, és össze kellett hozni a lapot44. F"munkatár-
sam sem, én sem jártunk még szerkeszt"ségek háza táján, így hát nem ijedtünk
meg. Felt!rtük az ingünk ujját, és nekiláttunk. A hozzáértést pótolja a lelkes feldo-
bottság. Azt azonban soha nem képzeltem volna, hogy mennyi munka van néhány
flegmán kézbevett újságoldal létrehozása mögött. Mi egy olyan újságot akartunk
összehozni, amelynek minden cikke, minden mondata érdekes, értékes, újszer! és
igaz. Grafika is kellett hozzá, grafikus is. Fényképek a személyekr"l, szerz"kr"l, anya-
gainkról. Ma is elfog az izgalom, amikor ezekre vagy jó húsz év múltán visszagon-
dolok.

Ma, amikor mindenki a saját komputerén olyan kiadványt szerkeszt, amilyet
csak akar, ez szinte érthetetlen. Ma mindenkinek lehet honlapja, facebookos ol-
dala, blogja. Talán nem is értik, hogy mi lehetett ebben a szerkesztési feladatban
számunkra rendkívüli. De hol voltunk még az internetes világ felfutásától, és az
elektronikus sajtótól! 1995-öt írtunk.

Hályogkovácsként tettük a dolgunkat. Nagy úr a kötött sajtófelület és a nyom-
dai leadási határid". Korrektúrákkal, azok átvezetésével minden elkészült. Az anya-
got leadtuk levilágításra, nyomásra. Másnap az utcán volt. „A Villám Fényében”

44 Sokan úgy tartják: a cipész maradjon a kaptafánál. Máig sem értem, hogy honnan ve%em a
bátorságot, bár joggal kérdezhetnék, hogy miért éppen ezzel kapcsolatban merül csak fel
bennem ez a kérdés.



címmel, újságmellékletünk els" száma megtévesztésig olyan volt, mint amit a ren-
des kiadók csinálnak. Nem írtuk rá, hogy a Magyar Hírlap melléklete lenne, mivel
semmi köze nem volt hozzá a lapnak, de az akkori olvasó valószín!leg még a lap ré-
szének tekintette. Patinás név, nagy olvasótábor, és végre, végre, végre – meglett
a hatás!

Már nem a relaxációs maszk és a misztikum hozta a vev"ket, hanem a tananyag
jó m!ködésének a híre, hatása. És jöttek a vev"k. Gy"ztük gyártással, és a minta-
boltunkban a felvilágosítással, a kiszolgálással. A bevált újságmellékletet a többi
lap méretére is áttördeltettem, és két-három hetenként hol az egyik, hol a másik
újság mellékleteként jelentettem meg. Tanulságos volt. Végül a legnagyobb pél-
dányszámú napilap árai sem rettentettek vissza. Biztos üzletet hoz, megéri – gon-
doltam –, akármennyibe kerül is. 

Az egyik nyári héten – nagy ravaszul – a szombati számot választva jelent meg
a mellékletünk. Szokás szerint a Balatonra mentünk a családdal, és csendben vár-
tam a klubban, hogy szóba hozzák az ismer"sök. Csakhogy a megjelenés napján
remek strandid" volt. Senki nem szólt egy szót sem, és a megjelenés után a bolti
forgalmunk meg sem rebbent. Hatása számomra érzékelhetetlen maradt. Jó lecke
volt. Még a kipróbált és bevált marketing megismétlése is a változó körülmények
miatt valójában csak ugrás a sötétbe.

Telt-múlt az id", és mérsékl"dött a kereslet. Összejött egy újabb újságmellék-
letre való tapasztalat, gondolat. Megjelentettük a Villám Fényében második, majd
egy id" után a harmadik számát. Az ötödik szám megírása és megjelentetése után
a bel"lük válogatott cikkeket könyv formájában a „Villám Fényében, Antológia 95-
97” címmel is kiadtam.

Sok szerz"t"l sok, máig érdekes írás, gondolat jelent meg ezekben a kiadvá-
nyokban, néhány közülük az Antológiában. Idézek egyb"l. Csányi Vilmos írásának
már a címe is egy gyönyör! metafora: Guríts el egy hógolyót…, és figyeld a lavinát!
Pár lényegi gondolatát idézem is írásából: 

„ … amikor a nyelv keletkezésével és evolúciójával kezdtem foglalkozni humán-
etológiai tanulmányaimhoz, és lassan megértettem sok-sok nyelvi kudarcom okát.
Tanáraim egy képtelen elmélet alapján tanítottak. Ez valahogyan úgy szólt, hogy
adva van a szabályok rendszere, a nyelvtan meg pár ezer szó. Ezeket gyorsan meg
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kell tanulni, és már ömlik is majd bel!lem a sok helyesen elgondolt mondat jelen,
múlt és jöv! id!ben, nem számítva a feltételes múltat és a befejezett jöv!t. … 

Istenem, a nyelvet a gyerekek nem így tanulják, és mégis megtanulják alig egy
év alatt. A gyerekek hólabda– módszerrel tanulnak…” „…Ez az a kicsi hólabda, ame-
lyet elkezdenek gurítani.” „... A hólabda fokozatosan hízik, mindig azok a szavak
ragadnak rá, amelyekre éppen szükség van, amelyeknek ezért értelmük, jelentésük
van.”… „A szavakból, akciókból, a tárgyak és helyzetek emlékképeib!l kialakul egy
kapcsolathálózat, és a nyelvtudás tulajdonképpen ennek a hálózatnak a haszná-
lata. Nincsenek itt elkülönült szabályok, csupán sokszor ismételt gyakorlat és az
agynak az a képessége, hogy a hálózat egyes elemeit felhasználva a kívánságtól el-
jusson a kielégülést nyújtó akcióig. (Amit a nyelvészek nyelvtanként ismernek, az a
nyelvészek által konstruált modell err!l az agyi m"ködésr!l, nem maga a valóság.
Az emberiség sok tízezer évig beszélgetett nyelvtani ismeretek nélkül).”

Valóban. 
És hozzáteszem: a szavak sivatagjának homokszemcséib"l nem lesz homokgo-

lyó, még kevésbé homoklavina. Folytatom a nyelvtanulás hógolyó metaforáját. Azt
is hozzáteszem: ha a nyelvtanítás szintjére szeretnénk leképezni a hógolyót, akkor
a nyelvtanuló számára meg kell teremtenünk a havat, amib"l hógolyót gyúrhat, és
havat is köré, hogy ha elgurítja, legyen minek hozzátapadnia. Különben nem lesz,
amib"l hóember, görgeteg, hólavina lehetne. Amikor nincs körülöttünk hó, csak
egy hógolyó a kezünkben, hiába gurítjuk. A szükséges hó a megértett nyelvi kör-
nyezetb"l terülhet szét körülöttünk. 

Úgy látom, a módszerünkkel a célnyelvi környezet havát teremtjük meg a kezd"k
és a sokszoros újrakezd"k számára el"ször. Arra késztetjük, hogy markoljon bel"le, és
maga formálja, alakítsa gombócokká: beszédkvantumokká, amikor képes már rá. 

A TÖBBLÉPCS!S TANULÁSI MODELL, 
avagy: A SOKSZOROS TUDÁSMEGSZILÁRDULÁS ALKALMAZÁSA
– AZAZ A 4. HEURÉKA

Az oktatási szakembereknek érdemes lenne átgondolni, hogy hol, miben, mi-
ként lehetne a tudásmegszilárdulás felfedezett metodikáját rendszerelv!en alkal-
mazni. Akár az oktatás teljes keresztmetszetében is. Emberibb és emberségesebb
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lenne a ma divatos „bemeneti és kimeneti követelményeknél”, a napról napra kö-
vetelés és a ritka ismétlések rendszerénél. A magam feladatát a nyelvoktatásra sz!-
kítettem. 

Egy új lecke szövegét mindenekel"tt jól kell érteni. Aztán tudni kell fennhan-
gon kiejteni is. Ezt – a jó kiejtési minta alapján – be kell gyakorolni. Jó, ha megis-
meri, hogyan lehet a közlést egyszer!síteni, részeire bontani, és ezzel maga is
megpróbálkozik. Kiemelésekkel, b"vítgetésekkel, elhagyásokkal módosítgatni is
könnyen lehet egy már megismert mondatot. Jó, ha egybetartozó kifejezéseire –
beszéd-kvantumjaira – tudja bontani, fel tudja boncolni a mondatot. Elolvasni, fel-
olvasni és leírni is tudnia kell. És rekonstruálni is. Jó, ha ezt a forró emléknyomot
kihasználva teheti a tanuló a nyelvlecke minden mondatával. Kés"bb, friss emlékek
nélkül is célszer! rekonstruálni – azaz magyarról fordítani – a leckék mondatait
fennhangon vagy írásban. Jó, ha nyelvtanulónk a „saját szavaival” is meg tudja fo-
galmazni – cselekv" és szenved" szerkezetekben is – a mondatok tartalmát. Mind-
ehhez jó, ha a biztos kontroll, ill. az önkontroll lehet"ségét is adjuk. 

A nyelvhasználat megkívánja, hogy bármelyik mondat tartalmát – mondaniva-
lóját – a saját néz"pontunkból vagy máséból, más-más hallgatóságnak szánva köz-
vetíteni tudjuk. Ilyenkor más hely és más id"pont feltételezésével is meg tudjuk
fogalmazni – el tudjuk mondani, le tudjuk írni –, amit megismertünk. Világos volt,
hogy ezeket a dolgokat nem lehet, és nem is kell egy új nyelvlecke kapcsán rögtön
vagy másnapra tudni, amint egy leckével megismerkedünk. Az els" tudásmegszi-
lárdulást követ"en ezekre – akár egyenként – szép egymásutánban sort keríthe-
tünk. Ha így teszünk, akkor minden egyes visszatéréssel alkalmat adunk egy újabb
tudásmegszilárdulásra. Legyen ez a recept! Tanuljuk és gyakoroljuk a nyelvleckéket
így, id"ben széthúzva, lépcs"zetesen, megtervezett rendszerben! 

Kezdjük az idegennyelvi fürd!vel, mint tette azt Dorka lányom, majd Emese a 4
órás, és Zsuzsa a 8 órás napi tréningek során. De t"lük eltér"en ne vágtassunk végig
a tananyag minden kötetén! Térjünk vissza a korábban megismertekre rendszere-
sen! Viszont úgy, hogy mindig egy magasabb szint! tevékenységet végezzünk vele! 

Az utolsó tanulási lépcs"ben fordítsuk le a feldolgozott leckék szövegét ma-
gyarról a célnyelvre. A könyvben takarjuk le a célnyelvi szöveghasábot! Mondjuk ki
a célnyelvi fordítást, esetleg írjuk is le, és ellen"rizzük a könyvb"l, hogy jól mond-
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tuk-e, jól írtuk-e! Szokatlan, mégis szinte magától értet"d" gondolat volt ez. Csak
rá kellett jönni, ki kellett próbálni. 

Örvendezhettünk az újszülöttnek. Kigondolva, kipróbálva, m!ködött a több-
lépcs"s nyelvtanulási modell, a tapasztalati élménytanulás rendszere. 

Utólag minden oly magától értet"d". Miért is kellene napról napra megtanulni
és másnapra tudni mindent az új leckékb"l? Mire valaki mondjuk, a 38. leckével is-
merkedik, mindent fog tudni már a 8.-ból, sok mindent a 18.-ból, és még gyakor-
latozik, mondjuk, épp a 28.-kal.

Nincsenek, ne is legyenek a nyelvtanulásban napról napra teljesítend" köve-
telmények! Egyáltalán, ne legyenek követelmények! Ne legyen iskolás kikérdezés,
feleltetés, dolgozatíratás! Ne tartson a tanár feleltetés címén nyilvános házkutatást
a tanulói fejekben! Ne szégyenüljön meg az egyik, ne brillírozzon a másik, ne érezze
ezekt"l kényelmetlenül magát a harmadik! Tanítson a tanár, ne feleltessen! Ne le-
gyen többé feleltetési frász!

A tanuló a felfedezései közepette érezhesse és érezze is jól magát! Ne szorong-
jon, ne stresszeljen! Haladjon mindenki a saját tempójában, és jusson a számára el-
érhet" szintre!

Ezt javasoltuk másoknak, és mi meg is valósítottuk az 1999-ben beindított Vil-
lám Nyelviskolánkban. A rendszer és elemei jól m!ködtek, és m!ködnek azóta is. 

Hogy ezzel fenekest"l felfordul a tanuláselmélet, vele az oktatási-tanulási, pe-
dagógiai gyakorlat? Jó lenne.

Feledhet"vé teszi a pavlovi inger-válasz alapokon álló, ismétléses tanuláselmé-
letet, és leginkább a gyakorlati alkalmazást: a step by step – lépésr"l lépésre – ha-
ladó és követel" tanítási gyakorlatot. Hagyni lehetne és kellene minden megis-
merési egységre egy érési, majd begyakorlási folyamatot, és a beérlelt, többszö-
rösen megszilárdult ismereteknél lenne létjogosultsága a megbeszélésnek, vagy
mondjuk: beszámoltatásnak. Ennek sem a min"sítgetést kellene szolgálnia. Inkább
a hiányok pótlását, a félreértések korrigálását. 

Irreális vízió lenne ez? 
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A „BESZÉLTET!-ÜGYESÍT!” FELDOLGOZÁS SZÜLETÉSE, PLUSZ EGY KÉTHETES

NYELVTANULÁS EGY FÖLDKÖZI-TENGERI HAJÓÚTON (1998)

A Villám tananyagunk tanító hangfeldolgozása tökéletesen megfelelt arra, hogy
a nyelvtanuló megismerkedjen egy-egy új leckével, és elegend" élményt nyújtson
a szöveg megértéséhez. Ez szolgálja az els" meghallgatást. Újbóli meghallgatásra
– ismétlésre – készültek a csak idegen nyelvi szöveget tartalmazó, ismétl" feldol-
gozások. A hiányérzetem nem hagyott nyugodni. B"séges alkalom kellene arra is,
hogy az anyanyelvi kiejtési mintát követve a tanuló minden egyes mondatot újból
és újból kiejtsen, de ne kelljen kapcsolgatnia a magnetofont, vagy kés"bb a CD-le-
játszót. 

Mi sem egyszer!bb: hangvágó programunkkal kijátszattuk a leckeszövegeket –
a mondat magyarul, majd a mondat idegen nyelven következik, és azután csend!
Elegend" id" arra, hogy a tanuló fennhangon elismételje a mondatot. Aztán a kö-
vetkez" mondat jöjjön – ugyanígy. Ahogy kigondoltam, azonnal el is kellett készít-
tetnem, és ki kellett próbálnom az ötletecskét. Kapóra jött, hogy a Földközi-
tengeren, egy luxushajó fedélzetén éppen egy emlékezetes, 14 napos nyelvtanu-
lás folyt. Az els" sokszorosított hangkazettákat utánunk hozták a hajóút második
hetére. Kiosztottuk a résztvev"k között, akik közmegelégedéssel használták. In-
dulhatott a szériagyártás. 

A „Beszéltet"-ügyesít" kazetta” nevet nyomtattuk e kazetta címkéjére. Tan-
anyagaink hangkazettáinak száma így 8-ra emelkedett. A tananyagok egységes m!-
anyag tokjának csak a szerszámbetétét kellett módosítani. Hamar elkészült. Jó,
hogy egy kézben volt a fejlesztés, a kipróbálás, a gyártás, a beszerzés, a marketing
és az értékesítés.

Nem emeltünk az árakon: egyszer!en többet adtunk ugyanannyiért.

Megjelentek persze a sakálok és a kesely!k is a préda körül. Lopták és másol-
ták termékünket. Potom árakon kínálták. Nem lehetett számítani jogvédelemre.
Magunkban dohogtunk, de hagytuk, t!rtük, és tettük a dolgunkat. Máig45 nem ért
el hazánkba, hogy a jogellenes internet-letöltéseket automatikusan hatósági eljá-
rás kövesse.

45 (2016-ot írunk. Vajon akkorra, amikor Önök olvassák, már elért hozzánk?)
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A beszéltet"-ügyesít" feldolgozást nagy értéknek tekintem ma is. 
Kés"bb a nyelviskolai digitális tananyagunkban ezt a fajta tevékenységet a

„Rutin” névre kereszteltük át. Ezen a néven szerepel napjainkban is az egyéni nyelv-
tanulást szolgáló digitális tananyagunkban, a Tangó programban is. Itt már csak be-
állítási kérdés, hogy egyszer vagy kétszer halljuk az idegen nyelven a mondatokat,
hogy hagyjon-e a program id"t az utánamondásra, és hogy szerepeljen-e el"tte a
mondat magyar megfelel"je, vagy ne.

A HAJÓÚT ÖTLETE

Kiállítottunk és értékesítettünk az 1998. kora tavaszi Utazás kiállításon. Egyik
délután, amikor éppen alig voltak látogatók, körülnézni indultam a kiállítók között.
Az járt a fejemben, hogy Hitetlen Tamások – és reális szkeptikusok – mindig is vol-
tak, mindig megjelennek, és újból és újból újabb bizonyítékokat igényelnek. 

Számukra talán nyilvánosan meg kellene ismételni a 14 napos nyelvtanulási bra-
vúrt, de nem általam kiválasztott nyelvtanulókkal. Valami csoportos nyelvtanulási
lehet"séget kellene meghirdetni a sajtóban teljesen kezd"k számára. Aztán jöjjön
a kéthetes, öntevékeny nyelvtanulás, mondjuk egy hajón. A végén pedig nyelv-
vizsga. Eh! Annyi mindenbe belevágtam már, de erre a szervezésre egy porcikám
se vágyott. Elhessegettem a gondolatot. 

Egyszer csak egy tengeri utakat szervez" kiállító standja mellett mentem el. 
Visszafordultam, benéztem. Az ügyvezet"re találtam. Frissiben rákérdeztem a

témámra. Talán egy negyedórás beszélgetés után megállapodtunk az együttm!-
ködésben. Remek reklám lehet mindkett"nknek. ) biztosítja a csoport hajóútját,
én hozom a nyelvoktatást, és kész. Mindkett"nknek vannak ismer"sei a sajtóban.
Mozdításuk közös feladat. Már nem is lehetett visszatáncolni. 

Néhány telefon, egyeztetés újságíró barátaimmal, az utazási id"pont kit!zése,
jelentkezési feltételek és határid"k, majd a sajtótájékoztató következett. A kocka el
volt vetve. Szervezés, úti el"készületek, a nyelvtanuló csapat arculatának kitalá-
lása. 

Fekete egyensapkák és pólók céglogóval. A pólókon szitanyomással a fehér fel-
irat: Offen für Deutsch, Open for English. Az indulási sajtótájékoztatón közjegyz"
el"tt nyilatkoztak a résztvev"k arról, hogy nem tudnak, és 5 éven belül nem is ta-
nulták az általuk választott angol, illetve a német nyelvet. Kiosztottuk a tananyagot.
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Becuccolás, és indult a busz Velencébe. Jött velünk két tévétársaság egy-egy ri-
portere, egy operat"r és egy sajtófotós. 

Az ügy el"készítésének legkényesebb része a nyelvvizsgáztatással volt kapcso-
latos. Gyanakvó természetemmel nem bíztam a bennünk konkurenciát látó hazai
nyelviskolákban. Külföldi lehet"ségeken törtem a fejem. F"munkatársam azonban
kezeskedett egy barátjáért. Nyelviskolája épp egy új nyelvvizsgarendszert vezetett
be Magyarországon. Kellett nekik is a reklám. „Vakon megbízhatsz a barátomban”
– ajánlotta "ket munkatársam, és én megbíztam46.

Érdekes, izgalmas volt két héten át együtt élni a csoporttal. Az egyenpóló, a
közös tevékenység és élmény közösséget teremtett a velünk utazó újságírókkal, és
a második hétre csatlakozott nyelvvizsgáztatókkal is. Sok élménnyel és tanulsággal
járt az út. 

Csak egy apróság: az egyik televízió operat"re és kedvese is kihasználta a lehe-
t"séget, és velünk tanultak angolul. A második héten a vacsoránál egy amerikai

46 Nem kelle% volna.
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családdal kerültek egy asztaltársaságba. Az út végén boldogan újságolták, hogy na-
gyokat beszélgettek az amerikaiakkal – néha kézzel-lábbal is –, és az út végére köl-
csönösen „mindent tudtak” egymás családjáról. Versenyen kívül "k is vizsgát tettek
angolból, és nekik sikerült is. 

Mások is hasonlóan jól, néhányan pedig leny!göz"en haladtak. Jól jött a tanu-
láshoz a frissen elkészült beszéltet"-ügyesít" hangkazetta-sorozat is. A többség-
nek már egyszeri, kétszeri meghallgatás után sikerült szinte minden mondatot
kimondani, és voltak, talán ketten is, akiknek 6-8-szori meghallgatásra volt szük-
ségük. Velük külön is foglalkoztunk. Nem úgy forgott a nyelvük, mint a többieknek.

Az utolsó estén sor került a nyelvvizsgákra is. Az eredménye meglepetés és ke-
serves csalódás volt szinte mindenkinek. Hiába: pontozásos sportág a szóbeli nyelv-
vizsgáztatás. Két németesünk ugyan alulpontozhatatlanul jobb volt az A2 szintnél,
és "k mindketten sikeresen vizsgáztak, de angolból valahogy a legjobbak pontszá-
mából is épp egy pontocska hiányzott a vizsgabizonyítványhoz. Az operat"r és ked-
vese nagy szerencsénkre szintén teljesen kezd" volt. 

Minden jó, ha a vége jó? 
Itthon sajtótájékoztató, televíziós, rádiós szereplések, riportok következtek.

A kesernyés szájízem ellenére mégiscsak szenzációs volt ez a nyilvános bizonyítás is.
Pedig a legtöbb résztvev" inkább csak napi 4-5 órát töltött a tananyagunkkal, sem-
mint a vállalt 8-at. Gyönyör! id"nk volt, csábító kiköt"k, látványosságok, strandok.

Hamar eltelt azonban ennek a csodának a három napja is. Már nem is lep"d-
tem meg rajta. Színes fényképekkel következtek a fizetett hirdetések. Sokan vették
a tananyagot egyéni tanulásra. Mások azt hitték, hogy a sikerhez pont ilyen inten-
zíven kell a nyelvet tanulni. Érdekl"dtek, hogy a következ" hajóút mikor indul. 
Egyszer volt Budán kutyavásár. Illetve csak majdnem.
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A VILLÁMNYELVISKOLA SZÜLETÉSE (1998)

Az egykori relaxációs nyelviskolák üzemeltet"inek emléke ki!zte gondolataim-
ból mindenfajta nyelviskola lehet"sé-
gét. A következ" hajóút iránt
érdekl"d"k sokasága és az egyik tele-
vízió egy szerkeszt"-riportere megin-
gatott ebben.

Tanfolyamra szívesen jönnének –
mondták sokan –, de az egyéni tan-
ulás nem nekik való. Az említett tele-
víziós szerkeszt"-riporter – végzettsé-
gét tekintve – angoltanárn"47 volt.
Családi indíttatásból vagy másért,
szíve vágya volt, hogy legyen egy
nyelviskolája. Nekem meg az egy is-
kolával járó temérdek gondtól bor-
sódzott a hátam. Könnyen egyetér-
tésre jutottunk: övé a szervezés, az is-
kola irányítása, enyém meg a feltéte-
lek és a módszer biztosítása. Megálla-
podtunk, belevágtunk. 

Budapesten, a Duna partján lév"
irodáink két helyiségéb"l tantermet
alakítottunk ki. Úgy tartottam, hogy
napi négy-nyolc órán át kemény szé-
keken, asztaloknál ülni kényelmetlen
és egészségtelen. Ezért divattervez"-
varrón" ismer"sömmel egy hát- és
fejtámlás babzsák fotelt fejlesztet-
tünk ki, lábtartója is lett. Kipróbáltuk,
alakítgattunk rajta kicsit, és indulha-
tott a szériagyártása.

47 Pataki Katalin

MÁSODIK  TÉTEL $ A VILLÁMNYELVISKOLA SZÜLETÉSE

A VILLÁMNYELVTANÁR
TÍZPARANCSOLATA

1. A VillámNyelvtanítás misszió.

2. Tanulmányozom, megismerem és ma-
gamévá teszem a VillámMódszer filozó-
fiáját, technikáját, gyakorlatát.

3. A nyelvtanuló  nem gyerek, nem ne-
buló, nem diák, hanem tudásra vágyó,
értelmes, intelligens ember, akinek a
méltósága szent.

4. Ebben a módszerben mindenki nyelvi
élményeib"l, tapasztalataiból tanulja a
nyelvet.

5. Nem én tanítom a Tanulót, hanem "
tanul a tapasztalataiból. Én csak figye-
lem, irányítom és segítem )t a tanulá-
sában!

6. Az iskolás kikérdezés, feleltetés – enge-
dély nélküli házkutatás a nyelvtanuló
agyában – szigorúan #los!

7. Hiszek abban, hogy a VillámMódszerrel
nincs reménytelen eset, és mindent
megteszek, hogy valóban ne is legyen.

8. A VillámNyelvtanításban legf"bb érték:
a tanuló ideje!

9. A jó tanulási és csoportlégkör megte-
remtése, megóvása az Én felel"sségem.

10. Iskolánk kísérle# Mintaiskola. Házi-
rendjét betartom, jó hírét megóvom.



Már csak tanulók és tanárok kellettek, és egy kidolgozott tanítási koncepció.
Partnerem boszorkányos ügyességgel megszervezett mindent. Hamarosan elindult
az els", kéthetes angolnyelv-tanfolyamunk – remek végeredménnyel. Máig nép-
szer!ek a napi 8 órás, kéthetes, szuperintenzív nyelvtanfolyamaink. Az angolt kö-
vették a német-, és pár év múlva a franciatanfolyamok. 

Izgalmas fejleszt" periódus kezd"dött. H"skor. Tanári és tanulói visszacsatolá-
sokat kaptunk nap mint nap. Láthattam a tanítási technológiák fogadtatását, ered-
ményeit. Azonnal korrigálhattunk, kipróbálhattunk mindent. Vidám, fiatalos légkör
költözött az irodáimba. Sejtelmem sem volt el"tte, hogy ennyire élvezni fogjuk ezt
a pezsgést valamennyien. Mert minden idegen nyelv érdekes, izgalmas felfedezés.
Szép tanári feladat, hogy ezt az élményt a nyelvtanulók megérezzék.

Akadtak problematikus nyelvtanulóink is. T"lük kaptam a legfontosabb tapasz-
talatokat, tanulságokat. A meger"sítések és a megoldandó feladatok aránya – talán
így nem veszik hencegésnek – kedvez" volt.

Az induláshoz megfogalmaztam a VillámNyelvtanárok tízparancsolatát. Megvi-
tattuk a tanárokkal, véglegesítettük. Máig olvasható a nyelviskola honlapján.

Mi id"zzünk tovább itt a módszernél! A hangkazettás korszakunk volt ekkor. A
közös tevékenységekhez, a leckék tanító feldolgozásának meghallgatásához, a be-
széltet", ügyesít" kazettákhoz hangosítót, hangszórókat használtunk. És az akkor
természetes vetít"vászon és írásvetít" tartozott a felszereléshez. A tanár ott indí-
totta, állította meg a kazetták lejátszását, ahol szükségesnek tartotta. Azután 2-3
f"s minicsoportokkal öntevékeny munkákat – a tankönyvekb"l olvasást, írást, for-
dítgatást – végeztettünk, és mint egy szimultán sakkpartin a mester, a tanár a mi-
nicsoportok között körbejárt.

Fontos, érdekes ügy volt, de ekkor még az egyéni nyelvtanulók jelentették szá-
munkra a legf"bb bevételt. Az " igényeikre folytatott fejlesztés volt számomra a
legfontosabb.
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PÁR SZÓ A KÜLFÖLDI PIACOKRÓL ÉS NÉMET ÜZLETI PARTNEREMR!L

Német partneremmel megállapodtunk, hogy a kelet-európai piacot Magyaror-
szágról szervezzük meg és látjuk el. A lengyel kapcsolatot " teremtette meg. A ro-
mániai – nagyváradi – indulást magam hoztam, és egy várnai kapcsolatból együtt
hoztuk létre az indulás feltételeit. A török piaci fiaskónkon együtt dolgoztunk –
nem is keveset. Romániában és Bulgáriában a VillámTananyagaink fordításaival in-
dult az értékesítés. Lengyelország maradt a biztonságos bevételt hozó relaxációs ké-
szüléknél. Relaxációs készülékként az általunk kifejlesztett, Magyarországon
gyártott és általunk exportált RelaxMastert használták, ami a német megoldásnál
lényegesen olcsóbb volt, és eredményességében vele egyenérték!. Sok vasat tar-
tottunk tehát a t!zben. 

Még egy nagy álom jelent meg a szemem el"tt: Vietnam. 
Hatalmas ország. Korábban kisvállalkozóként talán ötször jártam ott üzleti

ügyben. Egyszer egy vietnami férfi toppant be az irodámba, mondván, hogy csi-
náljunk Vietnamban is ilyen nyelvoktatást. Készen állt rá a séma. Részleteztük, ki-
jogászkodtuk, szerz"dtünk. Az aláírás után kezébe adtam a mi alapt"kerészünket.
(Nem kellett volna. Nem csak azt, de a per megnyerése után a végrehajtási költ-
ségeket is elveszítettem.)

A romániai vegyesvállalatunk ennél tovább élt, de ott is a mi befektetési ré-
szünk feléléséig tartott csak a lelkesedés. Fátylat rá! Várna bevált. 

A hazai piacon már 2-3 éve leálltunk a relaxációs nyelvtanulással. Kizárólagossá
vált az új módszer. Jól m!ködött a VillámNyelviskola. Úgy gondoltam, hogy a meg-
változott körülményekre tekintettel, német partneremmel tárgyaljuk újra megál-
lapodásainkat. Azt ajánlottam, hogy a külföldi leányvállalatainknál is, és az " német
piacain is váltsunk. Ott is hagyjuk el a relaxációs technikát, és menjük el"re együtt
a VillámMódszerrel. Partnerem bölcsebb volt nálam. Nem akarta saját fejleszté-
sét – az aranytojást tojó tyúkot – kidobni azért, hogy az ígéretes csirkémnek adja
át a helyét. 

– Maradok a német és a lengyel piacon a relaxálásnál – mondta. Te csináld to-
vább a magyar piacon, és a román és bolgár leányvállalatoknál a Villám módszert.
Kiderül, hogy melyikkel mire jutunk. Ha akarod, váljunk külön!

Csak a technikai lebonyolítás maradt még hátra. Tíz sikeres üzleti év és jó együtt-
m!ködés után üzletrészét családilag kivásároltuk, és barátságban elváltak útjaink. 
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INTERMEZZO 2

A MÁSODIK „TALÁLÓS KÉRDÉS PARAFRÁZIS”

UGYAN KI LEHETEK ÉN?

Veled alszom, veled kelek.
Lépéseidet, ballépéseidet, 
minden pillanatodat én irányítom. 
Életed ura és irányítója nagyrészt én vagyok.
Sorsod -, másoké is - , a kezemben van. 
Tetteid engem igényelnek. 

B!vész, b!nöz", politikus engem használ, 
és túljár az eszeden, ha hagyod. 
Hogy mi a fontos, én döntöm el. 
Próbálhatsz uralni. Nem sikerül. 
A központok központja, 
láthatatlan karmestered vagyok. 

Ha megfeszítsz, kifáradok,
és megtagadom tőled magam. 

A kutyád, a gyereked, a párod értem verseng. 
A társaságban nem téged, de engem keresnek, 
s örülnek, amikor megkaparintanak. 
Csapodár vagyok. 
Engedj kószálni, hagyj pihenni, 
Gazdálkodj okosan velem. 
Szusszanásnyi szünet elég, 
és megújhodom. 
Annyit sem engedsz? 
Rajtavesztesz.
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Legjobb, ha nem tör"dsz velem. 
A kell" pillanatban úgy is 
ott vagyok, ahol kell, 
és azt teszem, amit kell.

Ha jármot adsz rám, 
Abba magadat fogod be. 
Kimerülten kárt okozok. 

Becsülj meg, és ne gondolj velem. 
Engem mindenki ismer, 
Mégsem tudja senki, mi vagyok. 

Eláruljam hát, 
hogy ugyan, ki vagyok?

Én a figyelem vagyok.
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a következ" idézeteket ragadtam ki: 
– „a figyelmi jelenségek á&ogó magyarázata nem születe% meg“.
– „a modellek nem állnak össze valamiféle egységes elméle%é“.
– „A figyelmi folyamatok lényege, hogy több rendszer (...) m!ködik együ%“.

Mivel a figyelem egyik fontos szerepl"je ennek a könyvnek, Czigler István professzor
engedélyével a vele folytato% személyes levelezésemb"l a további részletek is idekí-
ván-koznak: 

– A „figyelem“ mint terminus egyszer!en nem definiálható (mint ahogy egyetlen
olyan kategória sem, amelyet a pszichológusok használnak). 

– … Amikor figyelmi jelenségekr"l, területekr"l beszélünk, az észlelés, memória, nem
ritkán az érzelem, mo#váció, akarat témakörben tárgyalt jelenségekre (is) utalunk.

– … A figyelem id"beliség, ingadozó, tranziens, bels" jelenség. Id"ben változik a tel-
jesítmény, mely legalább két rendszer m!ködésének következménye, az éberségi
rendszeré és egy olyan, valószín!leg biológiai alapú rendszeré, arra kényszerít, hogy a
környezetet monitorozzuk és a rendelkezésre álló információfelvételi kapacitást ne
kössük le egyetlen viselkedés szabályozására.”
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