
Sissi Anthusa Method

Magyar lecke haladòknak: Tilizmus

1.Listen, watch and read the story.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kicsiny, mindössze kétéves delfinfiúcska. Faja
szerint kardszárnyú delfin, másik nevén orka; angolul gyilkos bálnának mondják, holott se
nem bálna, se nem gyilkos. Vagyis de. Ez a delfinfiúcska ugyanis kivétel, mert nagykorára
gyilkos lett belőle. Nem is akármilyen: háromszoros gyilkos. Mondhatni: notórius
tömeggyilkos.
A dolog úgy történt, hogy elfogták, elszakították az övéitől, elvitték, rabbá tették,
engedelmes szolgává nevelték.
Delfin volt, azon belül orka, s mint ilyen, a világ második legintelligensebb lénye. Azért
csak második, mert állítólag az ember intelligensebb nála – bár ez nem bizonyított,
mármint hogy az ember okos lény. Bizonyított viszont, hogy a delfin az. Saját nyelve van,
sőt mi több: delfincsoportokként saját nyelvjárása is. Ő is emlős, mint mi, gondolkodik,
tanul, emlékezik, kommunikál, s ami a leglényegesebb: érez. Szinte mindenben olyan,
mint az ember – illetve nem mindenben: mert jószándékú, ráadásul kimondottan szereti és
segíti az embert.
Nos, ez a jószándékú, emberszerető lény gyilkos lett: embert ölt. Pedig soha nem akar
ártani az embernek.
Hogy mégis miért lett gyilkos? Nem pusztán azért, mert rab volt – más delfinek is rabok
voltak, mégsem öltek embert. Hanem mert ő valahogy rájött, hogy nem vették
személyszámba.
Gondold csak el: van egy lény, egy személy, igazi személy, aki minden olyan
tulajdonsággal rendelkezik, mint amit a filozófusok megkövetelnek az embertől. Nem
véletlen mondják egyes tudósok, hogy a delfineket „nem emberi személyként" kell
elismerni. Vagyis személyként kell őket elismerni.
Ezt a delfinkét, ezt a személyt gépként kezelték. Mutatványokat vártak el tőle, melyekért
cserébe kiváló ellátást kapott. Mondhatni: luxusellátást.
Nem volt gondja semmire, mindent megkapott, mi szem-szájnak ingere. A szabadon élő
társai még csak álmodni sem mernének ilyesféle jóllétről. De azok szabadok – a mi
delfinünk meg nem. És ez nagy különbség. Legalábbis a delfinek számára.
A mi delfinünk kétségen kívül rab volt. A rab emlősöknek van egy sajátosságuk: nem
akarnak utódokat. Mert minek továbbvinni magukat, ha a rabság örök?
A mi delfinünk is így látta: rabként ösztönösen nem akart szaporodni, ösztönösen nem
akart rabokat nemzeni, ami viszont keresztezte a rabtartói érdekét, mert azoknak meg sok
delfinkére volt szükségük. Így hát addig-addig, mígnem mesterségesen vettek tőle
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spermát – mert mindenáron kellett a kisdelfin. Hogy mire kellett? Hogy ne kelljen
delfineket folyton kívülről szerezni – szülessenek a rabdelfinektől újabb és újabb
rabdelfinek! A szaporítás olcsóbb és egyszerűbb módszer, mint idegen (és ezért nem
ismert) rabszolgák beszerzése. És hogy miért kellett az a sok kis delfin? Ne mondd, hogy
nem jöttél rá! Ugye, tudod? A profitért. Nemzzél, szüljél a profiért! Jó cél, nem igaz?
Szóval a mi delfinünk rabszolga volt. Persze kivételezett rabszolga, finom kis halacskákat
kapott, föltéve, hogy jól viselkedett, ha azt tette, amit a parancsoló gazdái akartak. A
gazdái nem bántották, legalábbis nem verték. Ez is valami, ugye?
Mégis besokallt. Megölt már két embert, de különösebb problémái nem lettek ebből, így
hát joggal vélte, hogy embert ölni nem gond. Egy szép napon gondolt egy nagyot: megölte
a trénerét is. Egy szép, fiatal, kedves hölgyet. Aki pedig még szerette is őt, s akit pedig a
delfinke is szeretett. Szerette a rabtartóját. De mégis megölte.
A gyilkos delfin neve: Tilikum. Közismert beceneve: Tili.
Tili, a gyilkos.
Tili, a gyilkos, értelmes lény. Nem őrült. Eszénél volt. Szakemberek is megállapították,
hogy tudta, mit csinált, sőt valószínűleg előre eltervezte. Ölt, mert ölni akart.
Megbüntették ezért? Nem. Sőt: fölmentették. Az állatvédők is megértik őt: Tili nem hibás –
a rabtartói a hibásak. Ölt – de valahol igaza volt. Szerintük.
Szerinted?

2. Here you will find the complete translation of the text.

Hungarian English

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kicsiny, mindössze kétéves delfinfiúcska.
Faja szerint kardszárnyú delfin, másik
nevén orka; angolul gyilkos bálnának
mondják, holott se nem bálna, se nem
gyilkos. Vagyis de. Ez a delfinfiúcska
ugyanis kivétel, mert nagykorára gyilkos lett
belőle. Nem is akármilyen: háromszoros
gyilkos. Mondhatni: notórius tömeggyilkos.
A dolog úgy történt, hogy elfogták,
elszakították az övéitől, elvitték, rabbá
tették, engedelmes szolgává nevelték.
Delfin volt, azon belül orka, s mint ilyen, a
világ második legintelligensebb lénye. Azért
csak második, mert állítólag az ember
intelligensebb nála – bár ez nem bizonyított,
mármint hogy az ember okos lény.
Bizonyított viszont, hogy a delfin az. Saját
nyelve van, sőt mi több: delfincsoportokként

Once upon a time, there was once a little
dolphin boy, just two years old. It is a killer
whale, also known as an orca. In English it
is called a killer whale, though it is neither a
whale nor a killer. Or maybe yes. This
dolphin boy is an exception because he
became a killer as an adult. Not just any
killer: a triple killer. You could say: a
notorious mass murderer.
The thing happened in this way: he was
captured, torn from his family, taken away,
became a slave, and was raised to become
an obedient servant.
He was a dolphin, an orca, and as such, the
second most intelligent being in the world. It
is only second because man is said to be
more intelligent than he is - although this
has not been proven, that is, man is a smart
being. However, it has been proven that the
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saját nyelvjárása is. Ő is emlős, mint mi,
gondolkodik, tanul, emlékezik, kommunikál,
s ami a leglényegesebb: érez. Szinte
mindenben olyan, mint az ember – illetve
nem mindenben: mert jószándékú, ráadásul
kimondottan szereti és segíti az embert.
Nos, ez a jószándékú, emberszerető lény
gyilkos lett: embert ölt. Pedig soha nem
akar ártani az embernek.
Hogy mégis miért lett gyilkos? Nem pusztán
azért, mert rab volt – más delfinek is rabok
voltak, mégsem öltek embert. Hanem mert
ő valahogy rájött, hogy nem vették
személyszámba.
Gondold csak el: van egy lény, egy
személy, igazi személy, aki minden olyan
tulajdonsággal rendelkezik, mint amit a
filozófusok megkövetelnek az embertől.
Nem véletlen mondják egyes tudósok, hogy
a delfineket „nem emberi személyként" kell
elismerni. Vagyis személyként kell őket
elismerni.
Ezt a delfinkét, ezt a személyt gépként
kezelték. Mutatványokat vártak el tőle,
melyekért cserébe kiváló ellátást kapott.
Mondhatni: luxusellátást.
Nem volt gondja semmire, mindent
megkapott, mi szem-szájnak ingere. A
szabadon élő társai még csak álmodni sem
mernének ilyesféle jóllétről. De azok
szabadok – a mi delfinünk meg nem. És ez
nagy különbség. Legalábbis a delfinek
számára.
A mi delfinünk kétségen kívül rab volt. A rab
emlősöknek van egy sajátosságuk: nem
akarnak utódokat. Mert minek továbbvinni
magukat, ha a rabság örök?
A mi delfinünk is így látta: rabként
ösztönösen nem akart szaporodni,
ösztönösen nem akart rabokat nemzeni,
ami viszont keresztezte a rabtartói érdekét,
mert azoknak meg sok delfinkére volt
szükségük. Így hát addig-addig, mígnem
mesterségesen vettek tőle spermát – mert
mindenáron kellett a kisdelfin. Hogy mire
kellett? Hogy ne kelljen delfineket folyton
kívülről szerezni – szülessenek a

dolphin is. It has its own language, and
even more: and different groups of dolphins
have their own dialect. It is also a mammal,
like us, a thinking, learning, remembering,
communicating, and most importantly a
feeling being. He is like a human in almost
everything- Well, actually not in everything:
because it is well-intentioned, and it
explicitly loves and helps people.
Well, this good, philanthropic creature has
become a killer. He killed people. Yet he
never wanted to harm a person.
Why did he become a killer? Not just
because he was a prisoner — other
dolphins were also prisoners, yet they did
not kill humans. But because he somehow
realized he hadn't been considered a
person.
Just think about it: there is a being, a
person, a real person who has all the
qualities that philosophers demand of
humans. It is no coincidence that some
scientists say that dolphins should be
recognized as “non-human” persons. That
is, they should be recognized as persons.
This dolphin, this person, was treated as a
machine. Stunts were expected of him, for
which he received excellent care. You could
say: luxury supply.
He had no problem with anything, he got
everything he wanted. His free-living
companions would not even dare to dream
of such well-being. But they are free - and
our dolphins are not free. And that's a big
difference. At least for dolphins.
Our dolphin was no doubt a prisoner.
Prisoner mammals share one peculiarity:
they do not want offspring. Because why
should they reproduce themselves if slavery
is eternal?
Our dolphin saw it this way: as a slave, he
instinctively did not want to reproduce, he
instinctively did not want to give birth to
prisoners, which in turn crossed the
interests of his captives because they
needed a lot of dolphins. So, in the end,
they artificially took sperm from him -
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rabdelfinektől újabb és újabb rabdelfinek! A
szaporítás olcsóbb és egyszerűbb módszer,
mint idegen (és ezért nem ismert)
rabszolgák beszerzése. És hogy miért
kellett az a sok kis delfin? Ne mondd, hogy
nem jöttél rá! Ugye, tudod? A profitért.
Nemzzél, szüljél a profiért! Jó cél, nem
igaz?
Szóval a mi delfinünk rabszolga volt.
Persze kivételezett rabszolga, finom kis
halacskákat kapott, föltéve, hogy jól
viselkedett, ha azt tette, amit a parancsoló
gazdái akartak. A gazdái nem bántották,
legalábbis nem verték. Ez is valami, ugye?
Mégis besokallt. Megölt már két embert, de
különösebb problémái nem lettek ebből, így
hát joggal vélte, hogy embert ölni nem
gond. Egy szép napon gondolt egy nagyot:
megölte a trénerét is. Egy szép, fiatal,
kedves hölgyet. Aki pedig még szerette is
őt, s akit pedig a delfinke is szeretett.
Szerette a rabtartóját. De mégis megölte.
A gyilkos delfin neve: Tilikum. Közismert
beceneve: Tili.
Tili, a gyilkos.
Tili, a gyilkos, értelmes lény. Nem őrült.
Eszénél volt. Szakemberek is
megállapították, hogy tudta, mit csinált, sőt
valószínűleg előre eltervezte. Ölt, mert ölni
akart.
Megbüntették ezért? Nem. Sőt:
fölmentették. Az állatvédők is megértik őt:
Tili nem hibás – a rabtartói a hibásak. Ölt –
de valahol igaza volt. Szerintük.
Szerinted?

because they needed new little dolphins at
all costs. Why was it so important? So that
they don't have to get dolphins all the time
from the outside. They wanted new
dolphins from the slave ones. Reproduction
is a cheaper and simpler method than
acquiring foreign (and therefore unknown)
slaves. And why did they need that many
little dolphins? Don't say you didn't find it
out! You know it, right?
So our dolphin was a slave. Of course, a
selected slave, he got delicious little fish,
provided he behaved well if he did what the
commanding masters wanted. His owners
did not hurt him, at least he did not beat
him. That's something, isn't it?
Still, he fed up. He had already killed two
people, but he didn't have any particular
consequences after it, so he rightly thought
killing a man was no problem. One day he
had a big thought: he also killed his trainer.
A beautiful young lovely lady. The girl who
even loved him, and who was loved by the
dolphin. He loved his captive. But he killed
her.
The name of the killer dolphin is Tilikum.
His common nickname is Tili.
Tili, the killer.
Tili, the murderous, intelligent being. He
wasn’t not crazy. It was on his mind.
Experts also found that he knew what he
was doing and even planned it in advance.
He killed because he wanted to kill.
Were you punished for that? No. In fact, he
was acquitted. Animal defenders also
understand him: Tili is not at fault - his
captives are at fault. He killed - but he was
right somewhere. According to them.
Do you think so?

3) Observe, analyze and learn.

The following techniques will help you make learning automatic without putting a lot of effort
into it. Three techniques will be introduced which are equally effective and can be used
separately and also together. This means that you can decide which technique you prefer to
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use and you don't have to apply all three at the same time. You could decide to put into
practice only point A or only point B or only point C. It is clear that if you want to achieve an
extraordinary result in a short time, we recommend that you apply all three points.

A) Repeat the text sentence by sentence

Method: Observation.

Read the text and repeat it sentence by sentence. This technique will help you observe
even the small details that you might have missed with a simple reading.

B) Translate the text from Hungarian into English (or your language) and then
translate your translation into Hungarian.

Method: Analysis.

By translating a text we pay more attention to details thanks to the mental analysis that
takes place during the exercise. When we translate it vica versa, that is, in two directions,
the effectiveness multiplies because we are able to notice the details that otherwise would
have missed.

Hungarian English (or your language)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kicsiny, mindössze kétéves delfinfiúcska.
Faja szerint kardszárnyú delfin, másik
nevén orka; angolul gyilkos bálnának
mondják, holott se nem bálna, se nem
gyilkos. Vagyis de. Ez a delfinfiúcska
ugyanis kivétel, mert nagykorára gyilkos lett
belőle. Nem is akármilyen: háromszoros
gyilkos. Mondhatni: notórius tömeggyilkos.
A dolog úgy történt, hogy elfogták,
elszakították az övéitől, elvitték, rabbá
tették, engedelmes szolgává nevelték.
Delfin volt, azon belül orka, s mint ilyen, a
világ második legintelligensebb lénye. Azért
csak második, mert állítólag az ember
intelligensebb nála – bár ez nem bizonyított,
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mármint hogy az ember okos lény.
Bizonyított viszont, hogy a delfin az. Saját
nyelve van, sőt mi több: delfincsoportokként
saját nyelvjárása is. Ő is emlős, mint mi,
gondolkodik, tanul, emlékezik, kommunikál,
s ami a leglényegesebb: érez. Szinte
mindenben olyan, mint az ember – illetve
nem mindenben: mert jószándékú, ráadásul
kimondottan szereti és segíti az embert.
Nos, ez a jószándékú, emberszerető lény
gyilkos lett: embert ölt. Pedig soha nem
akar ártani az embernek.
Hogy mégis miért lett gyilkos? Nem pusztán
azért, mert rab volt – más delfinek is rabok
voltak, mégsem öltek embert. Hanem mert
ő valahogy rájött, hogy nem vették
személyszámba.
Gondold csak el: van egy lény, egy
személy, igazi személy, aki minden olyan
tulajdonsággal rendelkezik, mint amit a
filozófusok megkövetelnek az embertől.
Nem véletlen mondják egyes tudósok, hogy
a delfineket „nem emberi személyként" kell
elismerni. Vagyis személyként kell őket
elismerni.
Ezt a delfinkét, ezt a személyt gépként
kezelték. Mutatványokat vártak el tőle,
melyekért cserébe kiváló ellátást kapott.
Mondhatni: luxusellátást.
Nem volt gondja semmire, mindent
megkapott, mi szem-szájnak ingere. A
szabadon élő társai még csak álmodni sem
mernének ilyesféle jóllétről. De azok
szabadok – a mi delfinünk meg nem. És ez
nagy különbség. Legalábbis a delfinek
számára.
A mi delfinünk kétségen kívül rab volt. A rab
emlősöknek van egy sajátosságuk: nem
akarnak utódokat. Mert minek továbbvinni
magukat, ha a rabság örök?
A mi delfinünk is így látta: rabként
ösztönösen nem akart szaporodni,
ösztönösen nem akart rabokat nemzeni,
ami viszont keresztezte a rabtartói érdekét,
mert azoknak meg sok delfinkére volt
szükségük. Így hát addig-addig, mígnem
mesterségesen vettek tőle spermát – mert
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mindenáron kellett a kisdelfin. Hogy mire
kellett? Hogy ne kelljen delfineket folyton
kívülről szerezni – szülessenek a
rabdelfinektől újabb és újabb rabdelfinek! A
szaporítás olcsóbb és egyszerűbb módszer,
mint idegen (és ezért nem ismert)
rabszolgák beszerzése. És hogy miért
kellett az a sok kis delfin? Ne mondd, hogy
nem jöttél rá! Ugye, tudod? A profitért.
Nemzzél, szüljél a profiért! Jó cél, nem
igaz?
Szóval a mi delfinünk rabszolga volt.
Persze kivételezett rabszolga, finom kis
halacskákat kapott, föltéve, hogy jól
viselkedett, ha azt tette, amit a parancsoló
gazdái akartak. A gazdái nem bántották,
legalábbis nem verték. Ez is valami, ugye?
Mégis besokallt. Megölt már két embert, de
különösebb problémái nem lettek ebből, így
hát joggal vélte, hogy embert ölni nem
gond. Egy szép napon gondolt egy nagyot:
megölte a trénerét is. Egy szép, fiatal,
kedves hölgyet. Aki pedig még szerette is
őt, s akit pedig a delfinke is szeretett.
Szerette a rabtartóját. De mégis megölte.
A gyilkos delfin neve: Tilikum. Közismert
beceneve: Tili.
Tili, a gyilkos.
Tili, a gyilkos, értelmes lény. Nem őrült.
Eszénél volt. Szakemberek is
megállapították, hogy tudta, mit csinált, sőt
valószínűleg előre eltervezte. Ölt, mert ölni
akart.
Megbüntették ezért? Nem. Sőt:
fölmentették. Az állatvédők is megértik őt:
Tili nem hibás – a rabtartói a hibásak. Ölt –
de valahol igaza volt. Szerintük.
Szerinted?

Your translation Hungarian
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C) Simple questions.

Method: Automatic learning.

Questions help our brains memorize words and grammar automatically.

a) Read the text again and answer the questions.

Ki a történet főszereplője? Mit tudsz róla?
Ki a világ legintelligensebb lénye? Jól gondold át!
Miért mondják a delfinről, hogy személy?
Hogy kezelték a történetben szereplő delfint?
Mit nem csinálnak a rab emlősök?
Miért fontos a szaporítás?
Miért lett a delfinből gyilkos?
Milyen következményei lettek a gyilkosságoknak?

.

b) Sample answers

● Ki a történet főszereplője? Mit tudsz róla?
A történet főszereplője egy delfin. Faja szerint kardszárnyú delfin, másik nevén orka.

● Ki a világ legintelligensebb lénye? Jol gondold át!
Állítólag az ember a világ legintelligensebb lénye, de ez nem bizonyított.

● Miért mondjak a delfinről, hogy személy?
Mert minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, mint amit a filozófusok megkövetelnek
az embertől, bár a delfineket nem emberi személyként" kell elismerni.

● Hogy kezelték a történetben szereplő delfint?
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Gépként kezelték. Mutatványokat vártak el tőle, melyekért cserébe kiváló ellátást
kapott.

● Mit nem csinálnak a rab emlősök?
A rab emlősök nem akarnak utódokat, nem szaporodnak.

● Miért fontos a szaporítás?
Hogy szülessenek a rabdelfinektől újabb és újabb rabdelfinek! A szaporítás olcsóbb
és egyszerűbb módszer, mint idegen (és ezért nem ismert) rabszolgák beszerzése.

● Miért lett a delfinből gyilkos?
Mert a tartói rabként kezelték és nem vették személyszámba.

● Milyen kovetkezmenyei lettek a gyilkosságoknak?
Fölmentették. Az állatvédők is megértik őt: Tili nem hibás – a rabtartói a hibásak.

4. Master your skills!

A) Tell the story!

Method: Active learning

Tell the story based on the questions! You don't have to read the questions aloud, just try
to answer them.

Ki a történet főszereplője? Mit tudsz róla?
Ki a világ legintelligensebb lénye? Jól gondold át!
Miért mondják a delfinről, hogy személy?
Hogy kezelték a történetben szereplő delfint?
Mit nem csinálnak a rab emlősök?
Miért fontos a szaporítás?
Miért lett a delfinből gyilkos?
Milyen következményei lettek a gyilkosságoknak?


