
 

ISMERKEDÉS A VILÁGNYELVEKKEL 
a tavaszi szemeszteren 

 
 
Az Élő nyelvek 
szemináriumának három 
hónaponként kezdődő 
tanfolyamaira a Fejér György 
utca 8. szám alatti tanári 
munkaközösségben lehet 
beiratkozni. Amikor odaérek, 
éppen Lidmayer Mária 
érdeklődik, milyen napokon 
vannak a német órák kezdők 
számára? Kérdem, mi a 
foglalkozása? Gépírónő az  
Üvegesszövetkezetben. 
Szüksége van munkájában a 
német nyelvre? Nincs.  
» Kedvtelésbő l  tanulok - 
mondja. - Az iskolában tanultam 
németül, de egészen el-
felejtettem. Elölről akarom 
kezdeni.«  Egy mérnök orosz 
szaklapokat akar olvasni. Balogh 
Lajosné franciául szeretne 
tanulni. Mielőtt azonban 
beiratkoznék, óvatosan 
érdeklődik, hogy  nyelv tant  
tanítanak-e itt vagy társalgást? 
Az iskola egyik tanárnője, Biró 
Lajos Pálné elmosolyodik. 
- Mindenki borzad a nyelvtantól, 
rögtön társalogni akar. 
Igyekszünk is eleget tenni ennek 
a kívánságnak. Módszerünk 
szerint a kezdőkkel kórusban 
mondatjuk az idegen 
szöveget, mert eleinte mindenki 
bátortalan. 
Baloghné azért tanul franciául, 
mert a fia régóta Párizsban é1, ő  

pedig szeretne levelezni 
francia menyével. – és az 
unokájával.  Szurovják 
Tamásné főkönyvelő angolul 
tanul. Miért? Mert a férje 

perfekt angol, s neki is már régen 
meg kellett volna tanulnia... 
Váradi  Ferenc és Sárvári 
László vegyipari szakmunkások 
együtt doIgoznak, együtt jöttek 
beiratkozni. A szakmájukhoz 
nem kell idegen nyelvtudás - 
»csak« művelődni akarnak, 
mondják. 
Esztergályosok, mérnökök, 

kertészek az iskolapadban. 
- Tizedik esztendeje áll fenn 
ez az iskola - mondja az 
igazgató, Biró Lajos Pál. - 
Csak 2-3 évvel ezelőtt nyílt 
lehetőség máshol is - például a 
TTIT-ben - csoportos nvelv-
tanulásra. Addig mi tanítottuk 
még az üzemekben is: a 
Mechanikai Laborban, a Beloian-
niszban, a Szerszámgépgyárban. 
Ma az Eötvös-gimnáziumban és 
itt, a Fejér György utcában, 
tanítunk  fél háromtól fél tízig, 
minden délután. Egy-egy 
szemeszteren 1500-1800 
tanítványunk van. A ta-
ní tványoknak több mint a 
fele munkás. Csepelrő l  
például esztergályosok, 
jöttek csoportosan, 
kezükben egy angol szaklappal, 
hogy addig tanítsuk őket, amíg 
megértik. A harmadik szemeszter 
után egyikük szaklapból szerzett 
segítséget eqy újításhoz, 
amiért jutalmat is kapott. Egy 
kertész Érdről jár be, többen 
Isaszegről, Dunaharasztiból. Az 
újpesti Chinoinból szintén egy 
csoport tanult nálunk, az orvosi 
szaklapok csábították őket. 
A kétkezi dolgozó tanítványokról 
elmondhatom, hogy bár 

kevesebb  alapismerettel 
rendelkeznek, szorgalmasak 
kitartóak  
- Értelmiségi hallgatóink 
legtöbbje nyelvvizsgák előtt 
kerül hozzánk, vagy munka-
helyük, minisztériumuk küldi 
őket gyorstalpaló tanfolyamra 
kiküldetés előtt. Legutóbb 
például egy mérnököt 
tanítottunk meg angolul, öt 
hónap alatt végezte el 12 hónap 
anyagát. 

Két év után : nyelvtudás  
- A legfontosabb: a magyar 
nyelv teljes kizárása a ta-
nítás idején. Amíg a tanuló 
anyanyelvén gondolkodik, hiá-
ba ismeri a nyelvtan  szabályait, 
»nyelvmatematikus«  marad. Jó  
műfordító is lehet belőle, de a 
beszéd folyamán a 
legegyszerűbb frázis is meg-
hökkenti,  zavarba hozza. 
Hasonló véleményen van a 
nyelvtanulásról a francia ta-
nárnő Manteau asszony (aki 
francia férjével 1909 óta él 
Magyarországon). - Tapasz-
talatom az - mondja -, hogy aki 
komolyan veszi a tanulást,  két 
év után nem is kis szókinccsel 
beszél. 

- Ebben a szemeszterben 
tanítványaim között több pin-
cér ül, akik a brüsszeli 
világkiállításon ékes francia 
nyelven akarják megkérdezni, 
mit óhajt a vendég... 

-  
Vándor Györgyi    
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