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Előszó
Tisztelt  Nyelvtanuló  Barátom!  Mindenekelőtt  szeretném  megköszönni,  hogy  megvásároltad

könyvemet. Ez azt bizonyítja, hogy már egy ideje foglalkozol a nyelvtanulás gondolatával, esetleg
meglévő tudásod szeretnéd újabb,  hatékonyabb módszerekkel  bővíteni,  végre  feljebb lépni  egy
bizonyos szintre, ahová eddig még nem sikerült eljutnod. Ha pedig a könyvet ajándékba vetted
valamelyik  kedves  rokonodnak,  családtagodnak,  vagy  ismerősödnek,  abban az  esetben  hasznos
dolgot sikerült választanod.

Az elkövetkezendő oldalakon ősrégi, elavult nyelvtanulási módszerek helyett korszerű, hatékony
technikákkal foglak téged megismertetni, amikkel valódi eredmények érhetők el viszonylag rövid idő
alatt.

A rövid idő fogalma természetesen relatív, csak tőled függ mennyi időt és milyen gyakran tudsz
nyelvtanulásra szánni. Nem varázskönyv ez, amivel majd két hét elteltével folyékonyan beszélsz egy
idegen nyelvet.  A párnád alá se fektesd le éjszaka elalvás előtt,  ugyanis a tartalma olvasás és
rengeteg gyakorlás nélkül nem fog a fejedbe vándorolni. A nyelvtanulás egy folyamat. Kitartó munka
eredménye, amiért cserébe olyan lehetőségek nyílnak meg előtted, amelyekről eddig álmodni sem
mertél. Képzeld csak el, leírhatatlan sikerélmény, amikor egy idegen országban meg tudod értetni
magad  a  legkülönbözőbb  szituációkban,  el  tudsz  olvasni  egy  újságot,  beszélgetni  tudsz
érdekesebbnél  érdekesebb  emberekkel.

Miért is született meg ez az írás? Nem olyan régen egy érdekes adatot olvastam, ami az Európai
Unió  tagországait  sorrendbe  állította  aszerint,  hogy  a  felnőtt  lakosság  hány  százaléka  képes
megszólalni legalább egy idegen nyelven. Kishazánk a sereghajtók között kullog búsan, a népesség
alig több mint egy harmada képes valamilyen idegen nyelven megszólalni. Lesújtó és szégyellnivaló.
Gondolj csak bele, hány tudóst, felfedezőt, élsportolót adott a világnak ez a kis közép-európai ország.
Nem létezik, hogy ennyire gyengék lennénk az idegen nyelvek terén. De vajon mi lehet ennek az
oka? Fogjuk rá, a sajátos anyanyelvünk, ami nem hasonlít semmilyen más létező nyelvhez? Nem
rossz.  Akkor mégis finnugor rokonaink,  a finnek,  miért  vannak fényévekkel  előttünk? Az imént
felvázolt helyzetet tovább nehezíti az a tény is, hogy az EU-s országokban a magyar fiatalok közül
akarnak a legkevesebben új idegen nyelvet tanulni (természetesen az Egyesült Királyság után, ahol
azért az angol a hivatalos nyelv). Még mindig sokkoló, igaz?

Könyvemmel azon honfitársaimon, esetleg a magyar nyelvet megtanulni szándékozó külföldieken
kívánok  segíteni,  akik  fontosnak  érzik  egy  (esetleg  több)  idegen  nyelv  elsajátítását  legalább
társalgási szinten, de eddig valamilyen oknál fogva nem jártak sok sikerrel, vagy csak úgy kedvük
sem volt az egészhez.

Annyit rólam, a szerzőről, hogy Magyarországon születtem és nőttem fel magyar családban, csak
és kizárólag magyar nyelvű környezetben. Nem volt nyugati nagynéni, nagybácsi, akinél nyaranta
lehetett volna olvasni a „lilatehenes” csoki hátulján „dojcsul” vagy „inglisül” az édesség összetevőit.
A  középiskola  és  a  technikum elvégzése  után  már  Angliában próbáltam szerencsét;  középfokú
nyelvvizsgával a zsebemben bizony voltak nehézségeim bőven az elején. Akkor szembesültem először
egy orbitális igazsággal, miszerint az esetek többségében a papír és a tényleges, használható tudás
között teli  torokból üvölt a különbség. Azóta sok víz folyt le a világ különböző folyóin, a kicsit
döcögős kezdet után mára már elmondhatom magamról, hogy az anyanyelvemen kívül hat nyelven
beszélek közép-, illetve felsőfokon, jelenleg dolgozom a hetediken és a nyolcadikon is.

Hogy mindez hogyan lehetséges? Ehhez szeretnék segítséget nyújtani neked, Kedves Olvasó, és



ösztönözni téged, hogy valóra is váljon!



1. fejezet: A nyelvtanulás előnyei – A kezdő löket
„Ahány nyelv, annyi ember”, tartja a mondás (na meg Csoki az Üvegtigris című filmben, amikor

Cingár tubáján kibontotta sokadik üveg sörét aznap). Nem véletlen ez. Minél több nyelvet ismersz,
annál  többféle  embert,  kultúrát  leszel  képes  megérteni,  ezáltal  betekintést  nyerhetsz  olyan
kulisszatitkokba,  amelyek egyébként  nem lennének elérhetőek számodra.  Megtudhatod például,
hogy  hogyan  étkeznek,  milyen  szokások  kísérik  mindennapjaikat.  Életre  szóló  barátságokra,
ismeretségekre tehetsz szert, és ki tudja, talán az a bizonyos herceg a fehér lovon, vagy éppen a
hercegnő egy csinos estélyiben épp feléd sétál, rád mosolyog megvillantva hófehér fogsorát (ez
esetben ne felejtsd el elkérni a fogtechnikusa elérhetőségét sem). Nem beszélve a munka- és üzleti
lehetőségekről, amit az új nemzetközi kapcsolataid eredményezni tudnak. Egy képzeletbeli kulcsot
kapsz  a  kezedbe,  egy  rendkívül  értékes,  kézzel  nem fogható,  értékálló  magyar  forintban  nem
kifejezhető eszközt,  amely használatának csakis  és kizárólag a képzeleted szabhat határt.  Nem
lényegtelen  továbbá  kiemelni  jótékony  hatását  a  szellemi  frissesség  megőrzésére.  A  listát
folytathatnám, de inkább nem fogom, mert azzal elkanyarodnánk a könyv fő mondanivalójától. Te
magad folyathatod otthon, mikor van 5-10 perc szabadidőd; dőlj hátra, mint a fogorvosi székben, és
képzeld  magad  elé  mi  mindenre  tudnád  felhasználni  az  egyre  csak  bővülő  szókincsed,
kommunikációs képességed. Meglátod, találsz majd elég indokot arra, hogy elkezdd és kitartó légy.

Ebben a fejezetben, kezdő löketként, összeállítottam neked egy listát, amelyet ha követsz lépésről
lépésre, el fog téged vezetni a már réges-régen dédelgetett vágyadhoz, hogy magabiztosan meg tudj
szólalni és képes legyél használni egy idegen nyelvet.

Felkészültél?  Az  út  rögös  lesz,  kétségtelen,  ugyanakkor  ez  nem jelenti  azt,  hogy  ne  lenne
szórakoztató egészen végig. A nyelvtanulásban, mint gyakorlatilag bármely más területen, lesznek
részek, amelyeket annyira érdekesnek találsz, hogy abba sem akarod hagyni. Az érem másik oldala,
ezzel  ellentétben, azt súgja halkan a füledbe: túl  nehéz,  nem nekem való,  nincs is  rá igazából
szükségem stb. Meg kell tanulnod az érem pozitív oldalára koncentrálni olyan szinten, hogy azok a
kis  negatív  hangok  egész  egyszerűen  eltűnjenek.  El  kell  fogadnod  a  tényt,  hogy  az  úgymond
nehezebb, nem annyira érdekes részek is a folyamat szerves részét képezik. Kihagyni nem lehet
őket, csak a pozitív oldalra fókuszálni, hogy a negatív megítélés eltűnjön a látókörödből, képes legyél
a nyelvtanulás egészét egy kellemes élményként megélni. Jól belegondolva, nem különbözik egy-egy
szakma, készség elsajátításától:  megteszed az első (általában legnehezebb) lépést,  ezt követően
mindig az előzőre építve gyarapítod tudásod, bővíted ismereteid egészen addig, ameddig elérsz
odáig,  hogy használható  tudás  van a  birtokodban.  Lesz  még bőven mit  megtanulni,  noha már
használatra kész állapotban van, mindennapos gyakorlása során csiszolódik, fejlődik.

 

1. Döntés
Nem véletlenül került a lista első helyére. Úgy is mondhatnánk; alapkőletétel. Most biztosan azt

gondolod:  mi  ebben  a  különös,  hozunk  döntéseket  nap,  mint  nap.  Igazából?  Itt  nem azt  kell
elképzelni, amikor a havi nagybevásárlás alkalmával felkerekedik a család és kikocsikázik valamelyik
nagyobb  „hiperszupermegamarketbe”,  ahol  már-már  megrészegít  az  óriási  választék,  amikor  a
ruhaöblítőkhöz érsz. Bizony, macerás lehet eldönteni, hogy abban az aktuális pillanatban éppen
melyiket is vegyük meg. Az egyiktől pillecukor puhaságú lesz a kötött pulóver, a konkurens gyártó
terméke viszont megakadályozza a farmernadrág színének kifakulását a megannyi mosás során.
Mindehhez párosul az irdatlan mennyiségű bukéopció. Ott állunk már vagy fél órája az öblítősoron,
még mindig nem döntöttük el, hogy erdei pottyantós vécé illatút, esetleg a svájci sajtfondü aromát



árasztót rakjuk a bevásárlókocsinkba. Végre sikerrel jártunk, kocsiban az öblítő, kipipáltuk, indulunk
tovább.  Rápillantunk  a  bevásárlólistánkra,  jöhet  a  krumpli:  kisebb,  nagyobb,  újburgonya,
régiburgonya,  sütéshez,  főzéshez,  zsákos,  kimért,  pucolt,  szeletelt,  hasáb,  sózott,  fűszerezett,
ízesített, burgonyaízű… Igaz ugyan, hogy naponta hozunk döntéseket, kisebbeket-nagyobbakat, de
valóban?  Most  a  komolyabbakra  gondolok.  Hányszor  fordul  elő,  hogy  egy  fontos  döntés  előtt,
szándékosan más  gondolatra  váltjuk  át  az  agyunkat.  „Á,  ráér  az  még,  majd  holnap határozok
ezügyben, alszom rá még egyet.” Tuti, hogy szembesültél már hasonló szituációval. A halogatás,
döntésképtelenség  népbetegség.  A  felelősség  másra,  illetve  a  körülményekre  hárítása  passzió.
Minden és mindenki hibás, amikor képtelenek vagyunk dönteni. A döntésképtelenség ártalmas az
egyénre, annak közvetlen környezetére, hasonlóképpen az események alakulására. Úszni az árral
nem a legelmésebb megoldás, annál is inkább, mivel a döntéshozatallal mi irányítjuk az életünket,
nem leszünk a körülmények áldozatai.

Tudod, hogy a legtöbb ember miért képtelen dönteni? A válasz költői: nemes egyszerűséggel,
azért mert nem látja az utat, ami majd a célhoz elvezet. Ez valahol igaz is. Valóban, fizikailag, a
szemünkkel, nem tudjuk ezt megcsinálni. Ilyenkor jön be az elképzelt kép az agyunkban, a végcél,
amikor az már beteljesült és átéljük. Hinnünk kell magunkban, hogy meg tudjuk csinálni, addig
lebegtetni a végcél képén a fejünkben, amíg az majd elvezet bennünket odáig.

A  döntéshozatal  az  élet  szerves  részét  képezi.  Kitérni  előle  nem  lehet.  Húzni,  halasztani
megpróbálható, de nem éri meg. Felhalmozódik, göngyölődik, stresszesebbé válik az illető az egyre
csak növekvő teher alatt, míg végül eléri a depresszió szakaszát. Nem óhajtok átcsapni pszichológiai
tanácsadó  magazinba,  azonban  a  jó  döntés  meghozatala  fontos  kérdésekben  rendkívül  pozitív
hatással van a testre és a lélekre, nem beszélve arról, hogy kihatással lesz a mindennapi életedre,
lelki nyugalmadra.

Nyelvtanulásra ösztönözve magad, el kell tudnod dönteni, akarod-e, vagy sem. Ez ilyen egyszerű.
Fekete, vagy fehér. A szürkét felejtsd el. Abban az esetben, ha nem vágysz idegennyelv-ismeretre, az
égadta világon semmi szükséged nincs rá, úgy egyértelmű, teljesen rendben van. Minden egyén más,
lehet a te szakmádban, életcélod (céljaid) eléréséhez nélkülözhető e készség/képesség. Nem vagy az
az utazós-kimozdulós típus, übersirályul érzed magad a lakóhelyeden, ott él a családod, barátaid.
Történetesen évente mondjuk egyszer elmentek nyaralni (néha külföldre is, de akkor csoporttal,
vagy  van  olyan  ismerősöd,  aki  tud  valamilyen  idegen  nyelven),  máskor  valamelyik  határontúli
szomszédos államba bevásárolni ezt-azt, megkóstolni valami helyi specialitást. Kihangsúlyoznám, az
imént ecsetelt példa teljesen hétköznapi, nem egy, nem kétezer ember esete és teljesen normális.
Félreértés ne essék, nem kívánom lenézni, negatívan megítélni senki választott életstílusát, a szabad
akarat erről szól. Ez esetben hoztál egy határozott döntést, nem fogsz elkezdeni nyelveket tanulni,
mert nincs rá igényed, következésképpen nyugodtan éled mindennapjaid,  nem stresszelsz rajta.
Döntöttél, és kész, pont.

Viszont, teszem azt, te olyan illető vagy, aki szeret új helyeket felfedezni (határon innen és túl),
különböző kultúrákból jött emberekkel megismerkedni, beszédbe elegyedni, betekintést nyerni egy-
egy nemzet életébe annak nyelvén keresztül, úgy nagy valószínűséggel szükséged lehet idegennyelv-
tudásra.  A könyvet is,  úgy vélem, ezért  vásároltad meg.  Erősen foglakozol  a gondolattal,  hogy
elkezdd, esetleg folytasd, amit már egyszer elkezdtél stb. Bizonyosan van rá jó okod. Csak ösztönözni
tudlak arra, hogy hozd meg az indokolt döntést mielőbb! Nem fogod megbánni, garantálom neked!
Mielőtt eldöntöd, nem árt, ha előveszel papírt, ceruzát (tollat, postairónt, zsírkrétát stb.), majd ezt
követően húzol középen egy függőleges vonalat. A bal oldara felül azt írod le, „mellette” a jobb
oldalon, ugyancsak felülre az „ellene” szó kerül. Mélyedj el gondolataidban, azután próbálj meg
annyi érvet és ellenérvet felsorakoztatni, amennyi csak az eszedbe jut. Hogyha a legcsekélyebb
érdeklődést is mutadod a nyelvtanulás iránt, nem fogsz tudni több ellenérvet kiötleni, mint mellette



szólót.  Amint  ez  megvan,  hunyd  be  a  szemed,  és  döntsd  el:  „Igen,  nyelvet  akarok  tanulni!
Határozottan! Érdekel és meg tudom csinálni! Kész vagyok a néhol ugyan kátyús, de szórakozató
utat végigjárni!” Nagy fába vágod a fejszéd, jobb, ha tudod. Ennek dacára a fejszéd éles, ki fogja
tudni vágni azt a fiktív fát némi erőfeszítés és kitartás árán. A végeredmény, a célod lebegjen mindig
a szemed előtt. Olykor-olykor kemény lesz, ötször át kell venni egy konkrét részt, mert még mindig
nem nagyon érted. Ilyenkor kell a legjobban koncentrálni, nem feladni! A gondolataid a megoldás
uralja, ne a megfutamodás! Túllendülsz rajta, megkönnyebbülve veszed észre, hogy nem is volt olyan
nehéz.  Sokkal  nagyobb  izgalommal  várod  a  folytatást,  közelebb  érzed  magad  a  képzeletbeli
célegyeneshez.

Hogy  melyik  nyelvet  válaszd?  Részletkérdésnek  hihetnéd,  holott  nem  „elbagatelizálandó”.
Befolyásolja  ezt  is  ezer tényező,  ami a te szémelyedhez,  igényeihez van kötve.  Mire is  akarod
felhasználni a nyelvtudást? Hová szeretnél elutazni? Melyik kultúrát ismernéd meg leginkább? Ilyen
és  ehhez hasonló  kérdéseket  kell  magadban megválaszolnod,  majd döntened.  Nem fogsz  rossz
döntést  hozni,  amennyiben  kellő  időt  szánsz  arra,  hogy  a  fenti  kérdéseket  őszintén  letisztázd
magadban.

 

2. Akarat
Megtetted  az  első  lépést,  eldöntötted  mit  akarsz.  De  mennyire  akarod,  tulajdonképpen?

Értelmetlen  kérdésnek  tűnhet,  azonban,  jobb,  ha  tudod,  ezen  állhat,  vagy  bukhat  az  egész.
Belefektethesz irdatlan mennyiségű energiát, aztán akarat(erő) hiányában az egészet leengeded a
mosogatóba. Kívánni valamit, vagy erőteljesen akarni egy bizonyos dolgot, majd tenni érte, ég és
föld. „Bárcsak tudnék angolul! Olyan jó lenne, ha tudnék beszélni németül! Milyen király lenne
érteni, amit mond!” Ezek és ehhez hasonló gondolatok, kijelentések, csupán a kívánság kategóriáját
merítik ki. Amikor valaki ilyesmit mond, másképpen úgy lehetne folytatni, hogy „Bárcsak tudnék
angolul! Tök jó lenne! De nem tudok, így nem fogom tudni megérteni, amit mond, soha.” Ismételten,
ez a kívánság-kalapba való. Kábé olyan, mint amikor meg szeretnél tanulni táncolni, de táncórára
járni, vagy gyakorolni már nem akarsz annyira. Érted a különbséget? Gyaníthatóan, neked is futott
már  át  hasonló  gondolat  az  agyadon,  az  enyémen mindenféleképpen.  Puszta  kívánságból,  még
SENKI nem tanult meg egy idegen nyelvet, csakis és kizárólag töménytelen GYAKORLÁSSAL, amely
megingathatatlan AKARATERŐVEL párosult!

Egyetlen egy kivétel azért van; amikor a gyermek többnyelvű családban, környezetben (óvoda,
iskola stb.)  nő fel.  Abban a korban,  a gyermeket úgymond „programozzák”,  megfelelő nevelés,
tudatos oktatás mellett képes lesz több nyelven is kommunikálni. Nem azért, mert született zseni,
hanem mert többnyelvű környezetbe született és azt a nevelést kapta csecsemőkorától.

Amennyiben te nem ilyen környezetbe születtél bele (megjegyzem, én sem), úgy akarnod kell azt
a második nyelvet, méghozzá erősen. Mit is lehet itt tenni, hogy ne csak merő óhaj maradjon, hanem
meg is valósuljon? Logikusnak tűnhet a válasz: annyira kell akarnod, hogy az megadja neked a kellő
lökést,  majd hajtson téged, hogy mindenre elszánt maradj és elérd a célod. A mindent elsöprő
akaraterő belülről jön, nem valamilyen külső inger hatására leszel képes valamit nagyon akarni. Kell
egy  motiváció  (esetlegesen több),  amely  végigkísér  utadon.  Minden egyén más,  ezerféle  dolog
motiválhat valakit, felsorolnék ide néhány gyakorit:

ü  Megismerkedsz  életed nagy szerelmével,  akivel  olyan országba akartok költözni,  melynek
nyelvét nem ismered. Kis túlzással, a túlélés a tét; megfelelő szintű nyelvtudás nélkül, nem tudsz
munkát vállalni, fenntartani magad és a leendő családod. Ez hosszútávon konfliktusokhoz vezet,
majd a kapcsolat befejezésével végződik.



ü Álmaid munkájához idegennyelv-ismeret szükségeltetik, sok utazással jár, a csapat nemzetközi
úgy,  ahogyan a cég is.  Amellett,  hogy felvételi  követelmény,  a ranglétrán való előrejutáshoz is
elengedhetetlen. Kielégítő szinten kell, hogy kommunikálj, ha ez nem megy, nem fogod megérteni
sem a feletteseid, sem pedig a kollégáid.

ü Imádsz utazni, más kultúrákat megismerni, beszédbe elegyedni helyiekkel és más utazókkal
külföldi túráid alkalmával. Nem szervezett kirándulásokon veszel rész, hanem te magad intézed el az
út részleteit  az interneten, vagy telefonon keresztül  kezdve a vízumtól egészen a szálláshelyig,
beleértve a helyi idegenvezetést és az ottani kulturális programokat.

ü Munkaköröd, álomszakmád nem feltétlen kíván nyelvtudást, Magyarországon kitűnő képzés
érhető el. Ezzel szemben te ennél is többre vágysz, nemzetközi elismerés az, amit te kitűztél célul. A
szakmai fejlődés érdekében részt kell venned nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon. Más
országok módszereit,  technikáit  össze tudod hasonlítani  a hazaiakkal,  következésképpen tanulni
tudsz belőle.

ü Hobbid, szenvedélyed az idegen nyelvek területe. Szeretnél elsajátítani közülük néhányat a
saját magad szórakoztatására. Ki tudja? Egy nap még taníthatod is őket. Ismeretségekre, barátokra
vágysz a célországokban? Még egy erős motiváció arra, hogy komolyan vedd és foglalkozz vele.

 

A fenti  listához nyugodtan add hozzá a te személyes mozgatórugód, ezután töpregj el  rajta,
mennyire fontos ez neked. Minél több érvet sorakoztatsz fel mellette, annál hamarabb leszel képes
magad meggyőzni, hogy itt az idő, bele kell vágni még ma.

Ismersz  olyan  személyt,  aki  a  te  kitűzött  célod  már  véghezvitte?  Ugyanarra  használja  fel
megszerzett  idegennyelv-ismeretét,  amire  majdan  te  is  szeretnéd?  Lehet,  hogy  nem  feltétlen
személyes ismerősöd az illető, feltételezhetően a tv-ben, vagy az interneten láttad és azt mondtad:
igen, én is ezt akarom! Olyankor egy furcsa érzés önti el az embert, nehéz rá egy szót találni. Lesz
benned egy picúrka irigység,  meg úgy hirtelen mindenre késznek érzed magad,  telis-tele  vagy
izgalommal, majd úgy érzed neked is kell ugyanaz, de most, azonnal! Ismerős valamennyire? Abban
az állapotban az agyad gyorsabban és hatékonyabban működik, mint bármikor egyébként. Találnod
kell valami szupererővel felruházott indokot arra, hogy őrangyalként melletted legyen az úton.

Lesznek időszakok, amikor úgy találod, nehezebben megy, egyáltalán nem emlékszel semmire
abból, amit tanultál, kezdesz elkenődni és a mérleg nyelve a feladás felé kezd billenni. Ilyenkor a
legfontosabb, hogy legyen valami nyomós okod arra, hogy miért is csinálod, mit akarsz vele elérni.
Olyan szinten kell akarni, hogy semmi és senki se legyen képes téged eltántorítani a célodtól! Ez
némi  időt  fog igénybe venni,  amíg előrukkolsz  a  kellően erős,  húzóerőként  soha nem lappadó
motivációval.  Mélyedj  el  gondolataidban  és  akard  eléggé!  Néhány  év  elteltével,  amikor  majd
visszatekintesz  erre  az  időszakra,  zsebedben  az  áhított  nyelvtudással,  fellélegzel  és  azt  fogod
mondani:  „Nem volt  könnyű,  de  sikerült!  Enyém a  világ!  Ha ezt  meg tudtam csinálni,  bármit
elérhetek!” Napi 5-6 óra a tv-képernyő előtt, 10-12 óra alvás, a féktelen bulizások és lógások a
haverokkal „sajnos” nem összeegyeztethetőek a céloddal. Le kell tudnod mondani bizonyos, eddig
teljesen hétköznapinak tűnő szokásokról, amelyek inkább elterelik a figyelmed arról, amit el akarsz
érni.  Jobb,  ha  már  most  felkészülsz  rá,  hogy  áldozatot  kell  hoznod,  amennyiben  tényleges  és
használható nyelvtudásra vágysz. Abban az esetben, ha kész vagy rá, nem olyan sok idő múlva bőven
kárpótolva érzed majd magad érte pénzügyileg, úgy, ahogyan lelkileg.

 



3. Hit
Tegyük fel, döntöttél nyelvet akarsz tanulni komolyan. Akarod is eléggé, azonban úgy érzed,

valami hiányzik. Hirtelen kételkedni kezdesz magadban, azon tűnődsz, képes vagy-e rá? Meg tudod-e
ezt csinálni? Nem lesz ez túl nagy falat? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések szinte kivétel nélkül
mindenki fejében motoszkálnak. Motoszkálnak, ahelyett, hogy segítenének. Nem vallást értek itt hit
alatt, hanem egy egészséges önbizalmat. Akárhányszor belenézel a tükörbe, egy mindenre elszánt,
magabiztos fizimiska köszön vissza rád, amely azt sugallja tekintetével: „Megcsinálom, mert meg
tudom és meg akarom csinálni! Hiszek magamban és a képességeiben!”.

Az  emberi  képzelőerő  nem  ismer  határokat.  Gondolataink  szabadok,  játszhatunk  velük
kényünkre-kedvünkre. Hányszor fordul elő, hogy úgymond „elbambul” az illető, ami nem más, mint
elgondolkozás. Ilyenkor aztán mindenféle átmegy az emberfia agyán: a hétvégi futballmeccs góljain
át,  egészen  a  piacon  vett  friss,  ropogós  sárgarépáig,  mondom  minden.  Saját  magunkat  is
megannyiszor látjuk a jelenlegi helyzettől merőben eltérő szituációban. Elképzeljük, ahogyan idegen
nyelven  társalgunk  külföldön  szerzett  barátainkkal,  látjuk  magunkat  az  álompozíciónkban  az
álommunkahelyünkön amint  éppen álomtevékenységünket végezzük.  Jóleső érzés önti  el  a  földi
halandót, valódi boldogságot érez. Magában mosolyog, szemei ragyognak, nagyívben sz*rik arra,
hogy éppen ki bámulja, vagy mi is zajlik körülötte. Pontosan ez az az állapot, lelki szemeid előtt
lebegő „fénykép”, érzések, amiket el  kell  tudnod magadban raktározni,  szükség esetén előhívni
azért, hogy motivációt adjon, lökdössön erőszakosan téged előre. Fel kell tudnod ezt idézni, amikor
levert vagy, nincs kedved az egészhez, kételyeid támadnának a sikerrel kapcsolatban. A fentebb
vázolt, minden tekintetben pozitív, lelkileg felüdítő, örömteli állapothoz tartozó kép, nem más, mint
megerősítés. Megerősíti, hogy az út helyes. A te dolgod pedig az, hogy bízz meg abban! Oszlass el
minden kételyt a helyességével kapcsolatban, belülről jön, boldoggá tesz, tehát helyes! Higgy benne
és elvezet a célodhoz! Már csak annyi a dolgod, hogy dédelgetett mentális fényképedhez gyakorlat is
párosuljon. Meg kell tenned a szükséges lépéseket azért, hogy az, amit a fejedben már látsz, a fizikai
valóságában is megmutatkozzék. A kettő egyaránt kulcsfontosságú, nem lebecsülendő egyik, vagy a
másik.

Nagyon sokan esnek bele abba a hibába, hogy elgondolják, fejben felépítik azt, amit szeretnének
elérni,  azonban  ez  megmarad  merő  álmodozás  szintjén.  Nem  ültetik  át  a  gyakorlatba,
következésképpen  semmit  nem  tesznek  (vagy  nem  elég  kitartóan)  azért,  hogy  megvalósítsák
terveiket. Több oka is lehet az imént leírt szituációnak, ilyen például a lustaság. A lustaság, szintén
valamilyen nyavalya, amely hajlamos az emberbe befészkelni magát huzamosabb ideig. A legnagyobb
probléma vele az, hogy minél hosszabb ideje tart már ez az állapot, annál nehezebben radírozható ki
a halandóból. De kiradírozható, megkérdőjelezhetetlenül. Nem mindig valami negatív dolog áll a
háttérben. Olyan is megesik, hogy az illető egészen egyszerűen nem tudja, hogyan is vigye véghez a
fejben már meglévő tervet, gőze sincsen hogyan is kéne elkezdeni. Részletek hamarosan.

A  fordítottja  sem  ritka  jelenség:  tanulja  már  azt  a  nyelvet,  szorgalmasan  oldja  meg  a
legkülönbözőbb nyelvtani feladatok tömkelegét, hallgatja a hallás utáni szövegértés felvételeit, de
valahogyan nem érzi  úgy,  mintha haladna előre.  Ez lehet a hibás tanulási  módszerek miatt  is,
jóllehet, legtöbbször az önbizalom teljes hiánya áll a háttérben. Őszintén magában tele van kétellyel
a nyelvtanulással (ezzel egyidőben önmagával) kapcsolatban: „Mi van, ha nem tudom megcsinálni?
Lehet, nem is nekem való ez az egész. Minek is próbálozok én ezzel, úgy sincs nyelvérzékem.” Az
emberi érzelmek szinte soha nem párosulnak logikával. Valami akkor logikus, amikor az érzéseinktől
elhatárolva ésszerűen veszünk bizonyos dolgokat számításba. Érveket és ellenérveket sorakoztatunk
fel, magyarán elmozdítjuk a mérleg nyelvét az egyik irányba. Csak a racionalitás kedvéért: mi gátolja
meg a legtöbb embert abban, hogy eredményesen elsajátítson egy idegen nyelvet? Akarod tudni? A
szomorú igazság pedig az, hogy önmaga. Teljesen felesleges valamilyen kívülálló indokot keresni,



mert a legerősebb gát legbelül van. A megoldás pedig a fentebb tárgyalt két lépés (döntés, akarat)
összekapcsolása:  legyen  előtted  egy  képzeletbeli  kisfilm  arról,  hogyan  is  érzed  magad,  mire
használod fel a már megszerzett tudásod. Keress egy csöndes helyet, hunyd le a szemed és engedd
szabadjára a gondolataid, játssz velük, színezd ki őket. Társíts hangokat, illatokat hozzájuk, éld át
őket  képzeletben  olyan  részletesen,  amennyire  csak  lehetséges.  Halld  a  hangokat,  érezd  az
érzéseket! Végezetül ne felejtsd el a fejedben rögzíteni a rövidfilmed! Játszd le újra meg újra, nap,
mint nap! Eközben olvasd a szövegeket, gyakorold a beszédet, tanuld a szavakat és rengeteget
ISMÉTELJ! Ismételd mind a kisfilmet, mind pedig a már megtanult anyagot! Tedd mindezt addig,
ameddig a realitás megegyezik azzal, ahogyan te azt milliószor elgondoltad. Meg fog egyezni, arra
mérget vehetsz, ha kitartóan teszed, amit tenned kell. Nem két hét alatt fog ez bekövetkezni, de
önfegyelemmel és KITARTÁSSAL a folyamat kiemelten felgyorsítható. Örülj minden apró sikernek!
Ne csak akkor akarj ünnepelni, amikor már folyékonyan beszélsz a választott idegen nyelven, hanem
jutalmazd meg magad minden egyes sikeresen megoldott feladat, utadból elgördített akadály után.
Nem kötelező minden esetben egy jégbehűtött üveg pezsgőt kibontani. Dícsérd meg magad érte,
valamint a jutalmadról sem feledkezz meg: nézz meg egy epizódot kedvenc televíziós sorozatodból,
egyél meg egy szelet finom csokit stb. A leglényegesebb, hogy a kis lépéseknek is örülj, vedd észre
azt, amivel többet tudsz, ne pedig azon agyalj sokat, hogy mennyi van még hátra, nem tudod még ezt
sem, azt sem, amazt sem.

Az önbizalomra káros tényező még mások véleménye. Mióta világ a világ, mindig is voltak negatív
emberek,  akik  mindenben  csak  a  rosszat  látták  és  nem  szégyellték  véleményüket  szabadon,
ugyanakkor kéretlenül szavakba önteni. Alighanem, te is találkoztál ilyen egyénekkel, akik biztatás
helyett az ellenkezőjéről kívántak meggyőzni téged, vagy csak simán hülyének néztek. Egészséges
önbizalom hiányában, mint ahogyan azt már biztosan kitaláltad, sajnos befolyásolni képesek ezen
kéretlen bölcsességek az egyént olyan módon, hogy minden további nélkül képes lemondani álmairól
és úgy élni, ahogyan azt mások képzelik el, és nem önmaga. Másoknak megfelelni akarni, nem
irigylésreméltó. Kérlek szépen, te se ess bele ebbe a csapdába!

 

4. Megtervezés
Ahogyan az előző pontban már utaltam rá, akadályt görgít a tanulni vágyó elé, amikor fejben már

megvan mit  is  szeretne tulajdonképpen,  de valahogy nem képes még azt  gyakorlati  lépésekkel
alátámasztani. A megfelelően átgondolt, elkészített terv mondhatni fél siker. Segítségével nyomon
tudja követni, hogy hol tart éppen, hová tart, valamint mely részeket sajátította el addig és melyeket
nem. Kinyithatsz akármilyen tananyagot, társalgási zsebkönyvet, észre fogod venni, hogy mindig
valamiféle  szisztémát,  struktúrát  követ,  nem  össze-vissza,  bármiféle  rendszerezés  nélkül
következnek  egymás  után  az  egyes  fejezetek.  A  miértjét,  azt  hiszem,  nem  kell  különösebben
ecsetelnem, mindenki tudja. Akkor miért is kezdenek neki sokan úgymond „bele a közepébe”? Nem
szükséges itt sem a helyes válaszon töprengenünk sokáig, eltartana egy darabig és lényegtelen is. A
legfontosabb az, hogy kövessünk minden esetben egy eltervezett, egymásra épülő komponensekből
álló modellt, majd mielőtt továbblépnénk, ISMÉTELJÜK át az előzőleg tanultakat, győződjünk meg
róla, hogy magabiztosan tudjuk azt a részt használni. Így készülnek a legkülönfélébb tankönyvek,
tanfolyamok,  egyik  fejezet  a  másikon  alapszik,  nehézség,  komplexitás  szerint  következik
(értelemszerűen  egyszerűbbtől  az  összetettebb  felé).  Lépésről  lépésre  halad  előre,  ahogyan  a
tanulónak is melegen ajánlott e stratégia.

Az ösvény helyes feltérképezése, majd annak követése eljuttat a végére, kivezet a sűrű erdőből
anélkül,  hogy egyszer  is  eltévednél.  Amennyiben tanfolyam,  magánórák keretében kezded el  a
nyelvet tanulni, ez kevésbé fog gondot jelenteni, mivel a már említett rendszerezett tananyag áll



rendelkezésre,  amelybe  nyugodtan  kapaszkodhatsz,  néhol  kiegészíthetsz.  Egyénileg,  bármiféle
segítség nélkül inkább haladóknak ajánlott. Olyan tanulóknak, akik már nem az első nyelvet tanulják,
tisztában vannak a nyelvtani fogalmak többségével, ezáltal képesek a magyarázatokat komolyabb
félreértések nélkül feldolgozni és a gyakorlatban alkalmazni.

A  tanfolyamokon  képzett  nyelvtanárok  állnak  rendelkezésre,  segítik  a  tanulók  előrelépését,
közérthetően magyaráznak el értelmetlennek tűnő jelenségeket. Melegen ajánlom mindenkinek a
magánórákkal egyetemben. Evidens, hogy a legtöbbnek van valamilyen költségvonzata, azonban a
szakszerű asszisztencia, szerény véleményem szerint, megér egy kis befektetést, amely hosszútávon
bőven megtérül. Legalább ezerféle nyelvtanfolyam létezik, különböző intenzitású, csoportlétszámú és
árú mindegyik. Nem feltétlen a legdrágább a legjobb, érdemes az egyéni igényeket szem előtt tartani
elsődlegesen.

Van már némi gyakorlatod e téren? Valami okból kifolyólag nem tudsz tanfolyamra, vagy órákra
járni? Nem reménytelen a helyzet, nyugodj meg! A következő fejezetben olvashasz bővebben konkrét
módszerekről, amelyek segítségedre sietnek, hogy minél zökkenőmentesebben tudj nyelvet tanulni.

Az  emberi  agyat  megannyi  misztikum övezi  a  mai  napig.  Egy  módfelett  összetett  fedélzeti
számítógép,  amely  irányítja  mindennapi  életünket,  felel  életfunkcióink  kielégítő  működéséért,
veszélyhelyzetben pedig azonnal jelez. A tanulási folyamatot is ellenőrzése alatt tartja, feltéve, hogy
a tulajdonosa tisztában van annak működésével,  illetve  ami  ennél  is  sokkal  fontosabb:  hogyan
tanítható agyunk úgy, hogy a maximumot igyekezzük kihozni magunkból újra meg újra.

Nyelvet akarsz tanulni, igaz? Ezzel egyidőben nem elvesztegetni szeretnéd az erre szánt drága
időd, hanem lépésenként létrehozni egy bázist, amire a későbbiekben tudsz építeni, szükség esetén
pedig  oly  módon  előhívni,  hogy  magabiztosan,  folyékonyan,  azaz  automatikusan  álljon
rendelkezésedre.

Az agy két részével kell ehhez tisztában lenned: a tudatos és a tudatalatti elme. A tudatos elme az
úgynevezett  ésszerű,  vagy  logikus  fél.  Amikor  gondolkozol,  tudatosan  teszed  azt,  például
megtervezed,  hogyan  is  kezdj  el  a  nyelvvel  ismerkedni,  milyen  lépések  szükségesek  annak
érdekében, hogy egy nap elégedetten a tükörbe nézhess, és azt mondhasd magadnak: igen, beszélem
a választott idegen nyelvet. Ezzel ellentétben, a tanulási folyamat zökkenőmentes követéséhez, az
aktuális órákon való megjelenéshez, a házi feladatok megoldásához magasfokú rendszerességre van
szükséged; SZOKÁSSÁ kell  váljon minden vele járó,  beütemezett apró részlet,  olyannyira,  hogy
tudatosan még csak meg se forduljon a fejedben, vajon tanulj-e, vagy sem? Elmenj órára, vagy sem?
Olvass ma idegen nyelven, vagy sem? Ha sikeres akarsz lenni, olyan szintre kell ezt emelned, hogy
rendszeres, teljesen természetes dolog váljék belőle, mint a napi zuhanyzás, a háromszori étkezés,
munkába járás stb. Állj meg itt egy pillanatra és gondolkozz el ezen: mennyit agyalsz azon, hogy
fürödj-e, vagy sem? Bemenj-e dolgozni, vagy sem? Normális esetben semennyit. Miért? Azért mert az
évek alatt SZOKÁSSÁ VÁLTAK. A szokásainkat pedig a tudatalattink irányítja. Nem gondolkozunk
rajta, csak csináljuk és kész. Önműködő mindez. A sikeres és eredményes tanulás kulcsa ugyanez.
Addig  csinálsz  valamit  rendszeresen,  amíg  automatikussá  nem  válik.  Átlagosan  harminc  nap
szükségeltetik ahhoz, hogy valamilyen új tevékenység beépüljön a tudatalattinkba, majd bármiféle
különönösebb megerőltetés nélkül rutinná alakuljon.

A megtervezésnél sem szabad elfeledkezned a két, nagyon nem egyenlő részről, amiből a művelet
áll: első lépésben kiötlöd hogyan, merre, mennyit stb. A második lépés nem más, mint KITARTÓAN
véghezvinni a projektet. Ugye, hogy nincs a kettő egy súlycsoportban? Mindezt tényként közöltem
csak, nem elrettentésül (semmi értelme nem lenne a könyvnek ellenkező esetben ugye).

A megfelelő intenzitású AKARATERŐ átsegít a nehezén, ameddig a napi rutin részét nem képezik



az egyes lépések a célegyenes felé. Az első harminc nap kritikus lesz. Minden tartalékra szükséged
lesz azért, hogy ne add fel, még mielőtt elkezdted volna. Milliószor szívesebben ülnél le a televízió
elé, feküdnél le aludni, értékes időt eltékozolva követnéd valamelyik agysorvasztó valóságshow-t a
világhálón kedvenc hírességeiddel. Az igazán értékes dolgok megszerzése nem megy anélkül, hogy
áldozatot ne hoznál az érdekében. Ezzel is már jobb, ha így az elején tisztában vagy. A barátaid
mennek  sörözni,  kávézni,  te  pedig  inkább  otthon  maradsz  és  magabiztosan  haladsz  előre.  Ne
pánikolj, ez nem azt jelenti, hogy ezentúl nincsen magánélet, a nyelv lett az új barátod/barátnőd, szó
sincs erről. Egy egyensúly megtalálása szükségeltetik, amely biztosítja számodra a tanulásra szánt
időt,  ugyanakkor  el  tudod  látni  mindennapi  teendőid  is  zavartalanul.  Egy  nap  24  órából  áll,
mindenkinek, teljen egyenlő minden földi halandó. Csak rajtad múlik, hogyan osztod azt be. Ha
ügyesen gazdálkodsz az időddel, olyasmikre is marad szabad hely, amiket eddig még csak elképzelni
sem tudtál, vagy mertél. Megéri bölcsen beosztani, kamatostól meg fog térülni.

 

5. Képzelőerő
Az előző pont zárásaként egy, a magyar nyelvben relatíve gyakori kifejezést használtam: „még

csak elképzelni sem tudnád”. Szeretjük a fenti szerkezetet beépíteni beszédünkbe, amikor valamit
nagyon, de nagyon hangsúlyozni szeretnénk, azt akarjuk, hogy a kommunikáció többi résztvevője
valahogy úgy reagáljon: „hú, b******, de durva”, stb. Jobban elmorfondírozva a szókapcsolaton, lehet
nincs  túlzottan  sok  értelme.  Elképzelni  sem  tudsz  valamit?  Nehéz  elképzelni  szerintem,  hogy
nehezen tudod elképzelni. Az emberi képzelőerő határai azok, amiket nagy nehézségek árán (ha
egyáltalán) lehetséges elképzelni. A legtöbbünk szeret álmodozni. Ilyenkor biztonságban érezzük
magunkat, az általunk vélt tökéletes világban csatangolhatunk, minden olyan nyugodt, harmonikus.
Melóhelyeden ténferegsz a  főnök elől  bújkálva,  rohadtul  nincs  kedved a  munkához,  elképzeled
magad a tengerparton, amint éppen nyaralsz a családoddal. Mindenki jókedvű, kipihent. A jéghideg
fagyit  csak  a  kellemesen  simogató,  lágy  tengeri  szél  tudja  überelni.  A  nap  éget,  de  ti,  mint
felelősségteljes  család,  magas  faktorszámú  naptejjel  bőven  megjutalmaztátok  a  sérülékeny
bőrfelületet,  nehogy rákvörösen,  napszúrástól  szenvedve kelljen a szabadság hátralévő részét a
hotelszobában töltenetek. Orrod megcsapja a naptej forró nyárra emlékeztető édeskés illata, hallod a
tenger morajlását, érzed, ahogy a bőröd cirógatják a vakító fényű napkorong sugarai.

A  fenti  kis  családi  idill  részletekbe  menő  illusztrációjával  kívántam neked  bemutatni,  hogy
mennyire  döbbenetes  az  emberi  képzelőerő.  Lehetne  még  bőven  fokozni  a  szitut,  azt  tudom
mondani: csak a képzeleted szabhat határt neki.

A  nyelvtanulásnál  is  kapóra  jön  ez  a  fantasztikus  képesség,  amivel  mi,  emberi  lények meg
vagyunk áldva. Látunk valamit lelki szemeinkkel, gondolatokat formálunk, vagyis elképzeljük annak
néhány, akár majdnem minden részletét, amennyire részletesen, színesen csak lehetséges. Majd
azon kezdünk el morfondírozni, hogyan is valósíthatnánk meg mindezt.

Milyen érdekes az ember megint? Egy másik,  majdnem kedvtelésnek nevezhető tulajdonság,
amikor  a  legtöbb  szituációban  mikroszkópikus  részletességgel  képzeli  el  a  halandó,  hogy  mi
alakulhat rosszul. „Lehet, nem is leszek neki szimpatikus. Több tapasztalattal rendelkező jelentkezőt
fognak felvenni. Úgysem fogok tudni megszólalni.” Az igazat megvallva, ebben piszkosul jók vagyunk
a legtöbben. Ahelyett, hogy arra összpontosítanánk figyelmünket, ami igenis kitűnően sülhet el, ilyen
és ehhez hasonló baromságokkal  „ösztönözzük” magunkat,  pont,  amikor az ellenkezőjére lenne
hatalmas  szükség.  Biztosra  veszem,  nem árultam el  ismét  újdonságot.  Iskolapéldája,  amikor  a
hülyeség  helyett  a  célunkra  koncentrálva  annak  elérését  képzelnénk  el  legalább  ugyanolyan
részletességgel,  mint  ami  nem  a  terv  szerint  alakulhat.  Mi  is  itt  a  legnagyobb  probléma?
Említhetném a puszta időpocsékolást, a rosszkedvre hangolást, jóllehet, ennél sokkal, de sokkal



súlyosabb a baj: a tudatalatti elménk nem tud különbséget tenni aközött, hogy valami építő, vagy
esetleg pusztító hatással van ránk. Másképpen: a pozitív és negatív, a valóság és a képzeletünk
szüleménye között. Pont. Miért is rossz ez? Azért, mert ha az illető rendszeresen azokon a negatív
kimeneteleken  gondolkodik  az  egyes  élethelyzetekben,  láss  csodát:  előbb-utóbb  valóra  válnak,
mintha  csak  egy  aranyhaltól  kívánta  volna  azt.  Emlékszel  még  a  tudatalatti  működésére?
ISMÉTLÉSSEL, céljaink ismételt, minél részletesebb, színesebb elképzelésével „programozható”. Mi
van,  ha  valaki  ezt  negatív  dolgokkal  teszi?  Olyankor  azon  képzeletbeli  események,  helyzetek
kezdenek el felbukkanni a valóságban is, majd a mélybe húznak. Nem hangzik valami felemelően,
ugye? Hát, nem is az!

Nem feltétlen kell ennyire előre nézni, egészen rövid időn belül is éreztetik hatásukat a negatív
gondolatok.  Íme,  egy  teljesen  hétköznapi  példa,  ami  veled  is  egészen  bizosan  megesett  már:
ballábbal kelsz fel, minden sz*r, a kakas épphogy kukorékol, korán van. Szakad az eső odakint,
álmodban kinyomtad az ébresztőórát, következésképpen elaludtál, késésben vagy, a stress-szint a
maximumon. Jó reggelt! Az előbb felsorolt tényezők úgy mindegyike egyszerre jár ördögtáncot a
fejedben, finoman szólva rossz érzéseket keltve benned már hajnalok hajnalán, még mielőtt a napod
elkezdődött  volna!  Mi történik ezután? Ballépés ballépés hátán:  belerúgsz az ajtóba (véletlenül
először, aztán lehet méregből is), ami fájdalmat okoz, tovább mélyíti az amúgy is a béka s*gge alatt
tendáló  idegállapotod.  Kiérsz  a  konyhába,  csinálnál  egy  kávét,  de  az  a  fránya  gép  nem akar
bekapcsolni. Erre főzöl egy teát. Majd amikor készen van, a csésze teástól, filterestől egy gyors
lendülettel kiesik a kezedből és ott helyben ripityára törik a konyhakövön. Úgy van. Késésben vagy
és még takarítanod is kell. Hogyan érzed magad? Majd szétvet az ideg, az összes kezed ügyében lévő
törhető eszközt egy mozdulattal tudnád szétzúzni. Felöltözöl, mire kiérsz a buszmegállóba, addigra
már a viharos szél  kicsavarta a kezedből az esernyőd, a busz pedig (mondani sem kell)  késik.
Nagynehezen (késve és bőrig ázva) beérsz a munkahelyedre, a nap folymán az egész szépen így
göngyölődik. Az érzelmi állapot, amiben vagy, ilyen szinten képes befolyásolni az eseményeket, ezért
nem mindegy, hogyan állsz hozzá egy bizonyos helyzethez. Amikor mindezt jókedvűen, a pozitív
dolgokra koncentrálva teszed, azok felerősödnek, a többi elhalványul.

Az esetek többségében rajtad áll,  vagy bukik egy adott helyzet, ami mind attól függ, milyen
irányból közelíted azt meg. Lehet a hátrányokra fókuszálni, biztos lehetsz benne, hogy így előtérbe
kerülnek, nem úgy, mint amikor egy szituáció előnyeit nézed, mégha elsőre úgy tűnik, nincsenek is
előnyei.

Képzeld el amilyen gyakran csak lehetséges, amilyen részletesen csak bírod, amint a választott
nyelvet magabiztosan használod. Elutaztál  abba az országba, ahol azt beszélik,  és te,  mint egy
született helybéli, képes vagy azt a lehető legnagyobb természetességgel alkalmazni a mindennapi
életben.  Esetleg  itthon,  egy  nemzetközi  vállalat  nélkülözhetetlen  alkalmazottjaként  éppen
tolmácsolsz egy fontos üzleti tárgyaláson játszi könnyedséggel. Hallgass inspiráló zenét, merülj el
gondolataidban.  Nem  maradt  más  hátra,  mint  tervet  készíteni  ennek  megvalósítására,  és  azt
véghezvinni, mindenáron.

 

6. Kitartás
Eldöntötted, hogy egy idegen nyelvet akarsz jól megtanulni és beszélni. Úgy érzed, akaraterőd is

a toppon, hiszel magadban, a képességeidben. Gondosan eltervezed, hogyan is valósíthatnád meg
mindezt, gyakorta gondolatban átéled, milyen fantasztikus érzés is, amikor meg tudsz szólalni más
nyelven. Mindezeken túl rendelkezel egy olyan szupererővel is, amivel a Föld lakosságának ijesztően
magas aránya nem: kitartó vagy. Valóban ilyen ritka tulajdonság lenne ez a teljesen hétköznapinak
hitt fogalom? Nézz csak körül a közvetlen környezetedben. Hány olyan példát tudnál felhozni arra,



amikor valaki elkezd valamit, tele lendülettel, energiával, majd előbb-utóbb abbahagyja mondván: túl
nehéz. Egy mozdulattal a szőnyeg alá söpörve álmait, tovább csinálja azt, amit valójában nem szeret,
dolgozik ott, ahol voltaképpen rühell. Nem véletlenül hagytam utoljára a kitartásról szóló pontot. Ez
igényli  talán a legnagyobb odafigyelést,  gondoskodást az összes többi közül.  Kevesen születnek
kitartóan, kevés olyan gyerkőc lesz tűzoltó s katona, aki már az oviban is ezt válaszolta a nagy
kérdésre: „Mi leszel, ha nagy leszel?” Amennyiben te is hasonló problémával küzdesz, jó hír, hogy
bizony ez is elsajátítható. Szó volt valami nagyon hasonlóról a Megtervezés bekezdésben, amikor az
akaraterőt  boncolgattunk,  hogy  a  tanulás  valóban  áldozatokkal  jár,  le  kell  mondanod  néhány
megszokott dologról, mint például a gyakori televíziós sorozatnézés, annak érdekében, hogy időt tudj
szakítani a nyelvvel való foglalkozásra. A KITARTÁS ehhez szorosan kapcsolódik. A két fogalom kéz a
kézben jár, egyik a másik nélkül nem tud létezni. Erősen kell akarnod valamit ahhoz, hogy meg is
kapd, valamint elég kitartóan kell érte dolgozni.

Legtöbbünk,  mint  már  említettük,  hajlamos  valamit  szinte  a  legeslegelején  feladni.  Egy  kis
ellenállásba ütközik az ember fia, ezt követően azonnal azt a következtetést vonja le, hogy nem neki
való az a valami, ami egyébként élete legnagyobb álma lenne. Tény és való, a KITARTÁS és az
AKARATERŐ  pároshoz  még  egy  partner  szükségeltetik,  őt  pediglen  úgy  hívják:  TÜRELEM.
Bizonyosan innen ered a közismert mondás: türelem, nyelvtudást terem. Egyetlen nap alatt nemhogy
egy idegen nyelvet, de még a nevét leírni sem tanulja meg valaki, lásd kisiskolás gyerekek.

A kezdet  kezdetén hajlamosak vagyunk izgalmasnak,  érdekesnek találni  bármit.  Mondjuk is
magunkban: „mi baj lenne a kitartásommal, érdekel, szeretem, csinálom és foglalkozom is vele”.
Igen ám, csak rövid idő múlva elmúlik az újdonság varázsa, felemelkedik a csillámporos köd, az
addig látott jó oldal után hirtelen megjelennek előttünk a kevésbé vonzó tulajdonságaik is. Ennél a
szakasznál, sokaknál már megszólal a vészharang, megállásra késztet, mivel ezen a ponton túl el
kellene hagynunk az ún. komfortzónánkat. Álljunk meg itt egy pillanatra letisztázni mit is értünk ez
alatt az „ősi magyar kifejezés” alatt. A comfort zone angol szókapcsolat magyarosított változata ez,
ami lefordíva kényelmi zóna lehetne leginkább. Ide sorolható minden olyan tevékenység, amely
elvégzése  nem  okoz  különösebb  megerőltetést  a  cselekvő  számára,  rutintevékenységek
gyakorlatilag.  Érzelmiállapot-változást  nem  okoz,  begyakorolt  feladatsorokról  lévén  szó.

Mi történik olyankor, amikor el kell hagynunk azt a bizonyos komfortzónát? Olyankor jön a pánik!
Jön az izzadás, a kényelemérzetet idegesség váltja fel, felborul valamilyen láthatatlan egyensúly és
agyunk tudatos fele ellenünk dolgozik azért, hogy a kényelmi állapotot fenn tudja tartani. Ha ennyi
macerával jár az egész, akkor tulajdonképpen mi a francnak kell azt a képzeletbeli határvonalat
átlépni?  A  válasz  rá  ennyire  lírai:  olyankor  fejlődünk.  Pontosan ez  az  a  szituáció,  amikor  egy
magasabb szintre lépünk a teljesítményünket illetően. Miért nehéz? Mert mint már említettem, a
tudatos elménk nem adja meg magát olyan könnyen, küzd az állapotváltozás ellen, voltaképp csak
védeni  próbál  bennünket.  Hogyan  érhetjük  el,  hogy  végül  beadja  a  derekát?  ISMÉTLÉSSEL.
Rengeteg ISMÉTLÉSSEL. A sok ISMÉTLÉS rutinná alakítja azt a bizonyos cselekvést,  onnantól
kezdve teljesen természetes lesz, nem következik be semmiféle állapotváltozás. Mihelyt ez megvan,
eljött az idő egy újabb, addig ismeretlen feladat bevezetésére és kezdődik az izzadós-idegességes
történet előről.

A nyelvtanulási procedúra ugyanerről szól. A felsorolt lépések újra, meg újra eljátszásához lesz
szükséged a KITARTÁS-AKARATERŐ-TÜRELEM triumvirátusra, ha eredményesen akarsz tanulni és
elérni a célod. Könnyű lesz? Eleinte biztosan nem. Átlendít a nehézségeken, ha teljes mértékben,
még  a  döntéshozatal  előtt,  letisztázod  magadban,  miért  is  csinálod  mindezt.  Százszázalékosan
tudatában kell  lenned, mit miért teszel,  ha nem, előbb-utóbb összezavarodsz, feladod, az addig
befektetett értékes időd és energiád elkótyavetyéled, vissza már nem hozhatod őket soha.

A KITARTÁS nem a gyengék erénye. Próbára teszed saját magad a tanulás során. Képesnek kell



lenned  saját  magadat  legyőzni.  Amint  ezt  sikerrel  vetted,  fellélegezhetsz,  az  életben  bármit
elérhetsz. Rengeteg ÖNFEGYELEMRE lesz szükséged e nemes próbatételhez, de ha igazán motivált
vagy, át fogod tudni ugrani a fel-felbukkanó gátakat.

Az úton akadályok gördülnek majd eléd. Ezeket az akadályokat át kell tudnod hidalnod. NE arra
összpontosíts  egy-egy  ilyen  esemény  alkalmával,  hogy  itt  az  ideje  bedobni  a  törüközőt,  éppen
ellenkezőleg: koncentrálj arra, hogy megoldd, mégpedig a lehető legeffektívebben. Meg fogod tudni
oldani, biztos lehetsz benne, mivel enegiáid arra összpontosítod.

Elő  fog  fordulni,  hogy  valami  nem  sikerül  elsőre.  Ez  újfent  sokaknak  elég  ok  arra,  hogy
megköszönjék a lehetőséget és válasszanak inkább valami mást (amihez ugyancsak KITARTÁS kell,
de ők azt még nem tudják akkor). Egy-egy ilyen alkalmi balsiker, pl. egy elégtelenre sikerült vizsga,
SOHA NEM VÉGLEGES VERESÉG! Azt a csatát elvesztetted, de a háborút nem fogod! Ami ennél is
jobb:  újra  próbálozhatsz  ugyanazzal  a  vizsgával,  a  hibáidból  tanulva,  jobban  felkészülve  újból
nekivághatsz, és elsöprő győzelmet fogsz aratni! Ezek a buktatók nem küldenek végleg padlóra, csak
IDEIGLENESEN megálljt intenek.

Megkaptad hát azt a bizonyos kezdő löketet, Kedves Olvasó, használd egészséggel! Javaslom,
hogy időnként, újra, meg újra térj vissza ehhez a fejezethez és olvasd el mégegyszer a hat pontot.
Legjobb, ha annyiszor olvasod el őket, hogy már majdnem kívülről fújod az egészet. Segít abban,
hogy motivált maradj mindvégig, a célod véghez vidd, ha törik, ha szakad.

Eggyel továbblépve, a következő fejezetben rátérünk a gyakorlati részre is,  lehetőséged lesz
produktív  nyelvtanulási  módszerekkel  megismerkedni,  amelyek  közül  kiválaszthatod  a  neked
legjobban tetszőket, majd tesztelheted is őket beépítve azokat a napirendedbe.



2. fejezet: Ó mumus, miért vagy te mumus? – avagy
hogyan győzzük le a nyelvtanulásban bennünket

akadályozó láthatatlan, képzeletbeli szörnyet
Engedd meg, hogy így a fejezet elején megosszak veled egy személyes történetet arról, hogy

hogyan is döbbentem rá arra, mennyire jó érzés megérteni a külföldről jött embert és képesnek lenni
válaszolni a kérdésére, kommunikálni vele, folytatni az elkezdett beszélgetést. Emlékeim szerinti
legkorábbi  élményem történetesen  az  angol  nyelvhez  kapcsolódik.  Úgy  15  éves  forma átlagos
tinédzser lehettem, épp az iskolai szünetünket élveztük a haverokkal egy forró nyári napon. Egy
árnyékos padon ültünk egy vidéki kisváros központjában, jéghideg narancsüdítőnket szürcsölve épp
a hétvégi bulizást terveztük, figyeltük a látószögünkbe bekerülő csinos lányokat. Közel nem járt
annyi külföldi a környékünkön, mint például a Balatonnál, vagy természetesen Budapesten, éppen
ezért  nem  volt  egy  szokványos  esemény  másik  országból  jött  egyénekkel  beszédbe  elegyedni
arrafelé. Azon a délutánon tehát valami rendkívüli történt ott a „mi házunk táján”: megállt előttünk,
pontosan ott az árnyékos pad előtti parkolóban egy felső-közép kategóriás, brit rendszámú gépjármű
és kiszállt belőle két jól szituált, középkorú úriember. Az egyiknek térkép volt a kezében, ezáltal
közérthető volt,  hogy nagy valószínűséggel  eltévedtek,  ezért  útbaigazításra lenne szükségük.  A
térképes idegen annyit mondott köszönés gyanánt, hogy „Hello”, amire én nemes egyszerűséggel
csak „visszahellóztam”, biztos, ami biztos (nem mintha más amúgy is eszembe jutott volna, annyira
meglepett a szituáció). Ezután azon a bizonyos térképen rábökött egy tőlünk nem túl messzire fekvő
magyarországi nagyvárosra, majd angolul megkérdezte: „How do I get there, do you know?”. Ez
annyit jelent magyarul: „Hogyan jutok el oda, tudod?” Hirtelen maximum sebességbe kapcsolt az
agyam,  rendkívüli  gyorsasággal  próbálta  feldolgozni  az  elhangzottakat,  a  kérdés  szavait
összehasonlította a már az agyban lévőkkel aszerint,  hogy hátha van olyan, amelyik egyezik az
„adatbázisban” addig tároltakkal. Majd azt az eredményt adta, hogy a how, illetve a do you know
szavak és kifejezésekre van találat. Az eredeti kérdő mondat közepét ugyan nem tudta értelmezni, ez
azonban a végeredmény szempontjából teljesen mellékes volt, ugyanis az agy valahogy összerakta a
lényeget. Azután jöhetett a válasz. Ismét szükség volt némi agymunkára azért, hogy legalább néhány
odaillő dolog elhagyja a számat, és segítő szándékom szavakba tudjam önteni. Szó szerint, ugyanis
egy  értelmes  mondatot  nem sikerült  alkotnom talán.  Őszintén  leírom,  már  nem emlékszem a
válaszom konkrét szavaira, amik csak szavak voltak mindenféle értelmes mondatra utaló jel nélkül,
de  a  két  úr  elégedetten,  mosollyal  az  arcukon  huppant  vissza  a  „rossz  oldalra  szerelt
kormánykerekű” autómobiljukba, majd tovatűntek a nap vakító fényében. Sokat járt a fejemben még
hosszú  ideig  az  iménti  kis  történet,  valami  rendkívül  felemelő  érzés  öntött  el  akkor,  mert
elmondhattam magamról,  hogy egy idegen nyelven tudtam kommunikálni.  Még ha csak a felét
értettem is meg annak, amit mondtak, valamint szó szerint csak szavakkal voltam képes reagálni,
MEGÉRTETTEM amit akartak mondani és arra VÁLASZOLNI is tudtam. A fenti két szót nem véletlen
írtam nagybetűvel, nem akadt be a „shift” gomb sem.


