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ELŐSZÓ
A történet első részét „Tangó & dió – Tánccal az Alzheimer-kór ellen; A legegészségesebb fizikai

aktivitás,  mely  védelmet  nyújt  a  demenciával  szemben:  a  gyakori  tánc”  című  könyvemet
(www.alzheimer-tanc-konyv.com) sokan olvasták már.

Íme a folytatás, ezúttal az iskolás gyermekem szemszögéből. Miért mentem el Ausztriába egy
gyógyszállodába magyar orvosként dolgozni? Mert azt akartam, hogy a kisfiam az általános iskola
felső tagozatában akcentus nélkül tanuljon meg németül.

Két hetet Magyarországon, és két hetet Ausztriában jár iskolába. Nyelvtanulás külföldön – a
legszórakoztatóbb dolog a világon. Magántanulóként pedig sokkal több élményben lehet részünk,
mint az iskolapadban ülve biflázni az oly’ sok felesleges anyagot, ami egyáltalán nem az életre tanít.

Mindent el tudsz érni, ha eléggé akarod és hajlandó vagy megfizetni az árát. Igen, a nyelvtanulás
sem olcsó mulatság… Friss levegő, bociszag, napsütés, nordic walking… kalandra fel! Kell ennél
több egy gyereknek (és a szüleinek)?

 



ANYA, MIKOR ÉRÜNK MÁR ODA? UNATKOZOM!
„Választhatunk, merre indulunk: vissza a biztonságba, vagy előre a növekedés felé. A növekedést

azonban újra és újra kell választanunk. És a félelmet is újra és újra le kell győznünk.” (Abraham
Maslow)

Nekem az a véleményem, hogy tanulni igazából nyelveket és matematikát kell. A többi tantárgy
bárhol bármikor könnyen elsajátítható. Járjuk a világot, és minél több emberrel lépünk kapcsolatba,
annál többek leszünk mi magunk is. Jó, ha látjuk, hol végződik utunk, de a végén úgyis csak maga az
út számít.

A nyelvtanulás is egy olyan verseny, amelyben az egyenes szakaszok látványosak, de igazából a
kanyarokat kell jól bevenni. Ezt az osztrák Alpokban a saját bőrömön is tapasztalhattam. Az ambíció
nagyon fontos minden ember életében. A történelmet a győztesek írják. Annak érdemes egyengetni
az útját, aki előre akar rajta haladni. Ha csinálunk valamit, azt csak jól érdemes csinálni. Igényesnek
kell  lennünk minden dolog iránt.  Igaz  ez  a  gyereknevelésre,  a  mérnöki  munkára és  az  orvosi
tevékenységre is.

Kíváncsian várom a hétfő reggelt a gyógyszállodában. Új vendégek érkeznek két-három hétre.
Mindig akad pár érdekes orvosi eset, például házaspár, ahol az egyik Alzheimer-kórban szenved vagy
Parkinson-kórban,  és  érkezik  egy-két  rendkívüli  kort  megélt,  igen  fitt  és  életbölcsességekkel
megáldott vendég is.

Imádok ismeretlen, új kúravendégekkel beszélgetni, kideríteni, hogy kik is ők, és megtudni, hogy
éppen mi az életcéljuk, merre tart az életük. És nagyon szeretem a törzsvendégeinket is. Az ember
soha  nem láthatja  előre,  kivel  fog  találkozni,  és  miért  lesz  majd  értékes  ez  az  esemény.  Ha
visszagondolok arra, hogy a legfontosabb kapcsolataim hogyan jöttek létre – mentorok, barátok,
üzleti  és  magánéleti  kapcsolatok  –,  néhány  bizonyára  a  véletlenen  múlott.  Nekem  saját
kíváncsiságom sokat segített,  mindig hajlandó és képes voltam vadidegenekkel összeismerkedni.
Ahhoz, hogy elérjük céljainkat, mindig kapcsolatokat kell építenünk, bárhol is vagyunk. Használjuk
ki a véletlen találkozásokat, és szőjünk merész terveket. Lehet, hogy az a kúravendég a szállodában,
aki pont ott ül előttem, képes lesz velem együtt megvalósítani egy szokatlan ötletet, ami jobbá teszi a
világot.

Nyílik a rendelő ajtaja, kíváncsi mosoly fogad. Nevén szólítom be a következő kúravendéget a
rendelőmbe, hogy kiválasszuk neki a személyre szóló terápiát. A vendégek mosolyognak és bókolnak.

Magyar akcentus – mondják. De jól beszél németül a doktornő… az én dédszüleim, nagyszüleim is
az Osztrák–Magyar Monarchia idején voltak szerelmesek. Nekem is vannak magyar gyökereim, és
sokat megértek magyarul is, hiszen az őseim otthon mindkét nyelven beszéltek még velünk.

Ez a magyar akcentus a gyerekkoromat idézi-meséli. De meséljen magáról a doktornő is. Osztrák
a férje? És mindenre kíváncsiak. Miért éppen ebben a gyógyszállodában dolgozom? – érdeklődnek.

Elmesélem nekik dióhéjban. Gyermekkoromban igazi stréber voltam. Én mindent megtanultam
szorgalmasan, kívülről. Rövid távon futásban is verhetetlen voltam, és igen szomorú lettem volna, ha
év végén a bizonyítványomban nem a „kitűnő” van bejegyezve. Aztán orvos lettem, és az évek alatt
rájöttem, hogy mennyi évszámot és egyéb dolgot magoltam be – feleslegesen. Mennyivel előrébb
lennék,  ha  azt  az  időt  mindet  nyelvtanulásra  fordítottam  volna.  A  fizetésemet  biztosan
megtriplázhatnám általa, vagy akár meg is tízszerezhetném. Aztán gyereket vártam. Mint minden
anya, én is azt kívántam, hogy egy szép és főleg okos kisfiam szülessen, aki a húszéves érettségi



találkozóján elmondhassa, hogy egymagában többet keres, mint az osztály többi tagja együttvéve. És
még  egyet  megfogadtam… na,  az  én  fiam nem fog  évszámokat  magolni,  de  nem ám,  inkább
nyelveket fog tanulni, és ezáltal megismerni a világot.

Én akcentus nélkül sajnos nem tudok németül. Ezért vagyok most itt, Ausztriában. Szeretném, ha
a gyerekem a magyar nyelv mellett németül is perfekt, akcentus nélkül tanulna meg. Erre csak akkor
van lehetőség, ha 11-12 éves kor előtt tanulunk meg egy idegen nyelvet. Egy gyerek idegrendszere
ekkorra már sokkal érettebb, már tud írni és olvasni az anyanyelvén. Amit tízéves koráig négy-öt év
alatt tanul meg, azt később, tizenegy évesen egy év alatt megtanulja.

A  gyermekek agya  még alakíthatóbb,  plasztikusabb.  A  kisgyerek  a  beszédhangok szélesebb
spektrumát  érzékeli,  mint  a  felnőtt,  könnyebben  jegyez  meg  új  szavakat,  ismer  fel
szövegösszefüggéseket.  Mindezeken  túl  agya  kisebb  részét  mozgósítva,  azaz  hatékonyabban
dolgozza fel a nyelvi információkat, mint a felnőtt. Agyunk gyerekkorban különösképpen alkalmas a
nyelvtanulásra. Ezzel együtt persze bármely életkorban hasznunkra válik az agytorna, az új nyelvek
elsajátításával járó szellemi kihívás és igénybevétel. A nyelvtanulás fejleszti a kognitív képességeket
és a memóriát, mi több, új gondolatokkal is gazdagít.

Neurobiológiai értelemben a nyolcéves gyerek agya a „csúcs”. Ekkor már érett az idegrendszere,
minden idegpálya a helyén van, hatalmas a tanulási potenciál, és a bomlási folyamatok még nem
kezdődtek meg. Ugyanakkor a nyolcéves gyerek még nem tanult meg tanulni. Gyorsan megjegyzi, de
nem rendszerezi  logikusan az információkat.  Kamaszkorára aztán ezt  is  megtanulja –  csakhogy
addigra  megindul  az  agy  lassú  leépülése.  A  folyamat  időskorban  felgyorsul,  és  csak  a  halál
bekövetkeztekor áll meg. Az viszont, hogy a leépülés milyen gyorsan zajlik, már nagyban múlhat az
egyénen.

Bíztam magamban és a tizenegy éves gyerekemben is. Nyelvet tanulni a legszórakoztatóbb dolog
a világon! A siker éppúgy, mint a kudarc, relatív. Az előrejutás, a tanulás szakaszaiban mindig ott
rejlik a lehetőség, hogy jobbra fordul.

Egy szép napon arra ébredhet  az  ember,  hogy készen áll  egy új  szakasz megkezdésére az
életében, és új lehetőségek, kihívások befogadására. Ebben az esetben meg kell ragadni a kínálkozó
lehetőségeket. De van, amikor a lehetőség kopogtat be hozzánk, így jelenti be: itt az idő.

Nem mintha nem lettek volna kétségeim, mikor úgy döntöttem, hogy változtatok addigi életemen,
de gondosan mérlegeltem az esélyeimet. Én mindig felteszem magamnak a kérdést: mi lehet a
legrosszabb, ami történhet?

Láttam magam előtt a lehetőségeimet és a gyermekem jövőjét, amelyek csak arra várnak, hogy
kihasználják őket… míg a többi  ember fel  sem fogja ezeket,  én viszont nyitottam a kihívás és
felelősség felé. A dolog működik. Két országban élünk, dolgozunk, és két iskolában tanulunk.

Az igazat megvallva egy izgalmas kihívás csábítása és a jó fizetés, illetve a külön juttatások
vonzereje gyógyírül szolgáltak a félelmeinkre, és segítettek meghozni a végső döntést. És ami még
fontosabb, volt némi befolyásom a dolgok alakulására. Túl gyakran bénítja meg az embert, hogy
rettegésben  tartja  a  lehető  legrosszabb  végeredmény.  Hiányzik  belőlünk  az  önbizalom  és  a
magabiztosság, pánikolunk az anyagi kockázat miatt, bezárjuk magunkat egy olyan életstílusba, ami
különbözik attól, amiről álmodtunk, és amit képesek lennénk elérni.

Egyetemista  koromban  sokat  voltam  Németországban,  Svájcban  és  Ausztriában
orvostanhallgatóként. Ezért beszélek perfekt németül, magyar akcentussal, amiért naponta kedves
bókokat kapok, és olykor kézcsókokat is az idős bécsi vendégektől. Hiába, a régi szép idők…



Bölcset is megvakít a szerelem. Miért lenne más egy orvosnő? Engem sem került el még sohasem.
Nagy  volt  a  vonzerő.  Ugyan  állásajánlatom  volt  Ausztriában,  de  közbelépett  a  sors  vagy  a
szerencse… Mivel jól tudtam németül, egyetemistaként vállaltam néha tolmácskodást ismerősöknek.
Így ismerkedtem meg a férfival, aki vigyázó szemeit nem vette le rólam, ami fiatal és ártatlan énem
számára a szóba jöhető szerelem netovábbját jelentette.

Az ezt követő pár évben szembe kellett néznem bizonyos dolgokkal, hogy – mint utóbb kiderült –
életem egyik legfontosabb döntését meghozhassam. A klasszikus női dilemmával kerültem szembe:
férfi vagy munka, szerelem vagy karrier, Alpok vagy a magyar puszta, bécsi keringő vagy csárdás?

Ismerős? A puszta, az Alpok, a férfi, a munka. A férfi vagy a munka… a munka vagy a férfi?

Átértékelve az összes korábbi karriertervemet és álmomat, a férfit választottam, és vele együtt a
magyar  pusztát.  Igen,  a  gulyáslevestől,  a  hortobágyi  húsos  palacsintától  és  a  debreceni  páros
kolbásztól nehéz elszakadni. De előbb-utóbb a Wiener Schnitzelt (panírozott borjú vagy sertésborda
aranyszínűre sütve) is meg tudja szokni az ember… Én húsz év után teljesítettem be fiatalkori
álmomat, az Alpokat is. Immár Ausztriában és Magyarországon is élek és dolgozom. Szerettem volna,
ha  gyermekünk  mind  a  magyar,  mind  a  német  nyelvet  akcentus  nélkül  tanulja  meg,  így  két
országban és két iskolában tanul magántanulóként, kéthetes váltásban.

Nem tudom, más hogy van vele, de nekem olykor az univerzum üzeneteit is észre kell vennem, el
kell mennem jósnőhöz, el kell olvasnom az összes horoszkópot, és levonni a következtetéseket... Az
univerzum azonban kedveli a gyorsaságot. Hallottam az aprócska jeleket, melyek azt súgták: Ne
halogass hát! Ne akadékoskodj! Ne kételkedj! Ha ott a lehetőség, az impulzus, az ösztönös késztetés,
cselekedj! Ez a feladatod. Mást nem is kell tenned. Bízz az ösztöneidben, mert azok az univerzum
késztetéseit közvetítik. Ezért ha ösztönös megérzésed támad, mindig kövesd, és mágnesként vonzol
majd magadhoz mindent, amire vágysz.

Miután  sikerült  felülkerekednem  félelmeimen,  elvállaltam  a  gyógyszállodában  megpályázott
orvosi állást Ausztriában. Időközben arra is ráébredtem, hogy mindezt élvezem, és tehetségem is van
hozzá. Megtanultam, milyen fontos, hogy többet nyújtsunk, mint amit elvárnak tőlünk, és az ember
akkor a leghatékonyabb, ha minden erősségét beveti az előtte álló feladat sikeréért.

Egész életemben jellemző volt rám, hogy bármihez is fogtam, igyekeztem azt minél gyorsabban
megcsinálni. Mindegy, miről volt szó. A rám bízott kerti munkát feleannyi idő alatt fejeztem be, mint
mások. Az intenzív osztályon is nagy előny a gyorsaság. Úgy éltem meg az egészet, mint egy kihívást.
De  ha  jól  belegondolok,  tulajdonképpen  jó  szolgálatot  tett  nekem  ez  a  hozzáállás,  mert  sok
mindenhez hozzásegített már az életem során.

Mi az, ami bennem megvan, de az elődeimben és a kollégáimban nem volt?

Talán csak a szorgalom, vagy egy vonzó akcentus?

Orvosként nem kell  gyönyörűnek lennünk, de a szakmánknak megfelelően kell  kinéznünk. A
nőket általában a megjelenésük alapján ítélik meg. Minden hétfőn hamar híre megy a szállodában,
hogy van itt egy nagyon kedves és csinos doktornő, magyar akcentussal.

Pár évig érdekes,  kihívásokkal teli  orvosi  munkát végeztem, ami jelentős mértékben növelte
szakmai önbizalmamat, és elősegítette egy új szakasz kialakulását az életemben és a karrieremben.

„Ha az ember magabiztosan halad álmai felé, és megkísérli az általa elképzelt életet élni, olyan
sikerre lel, amelyre a hétköznapi életben aligha számíthat” – mondta Henry David Thoreau.



Induljunk ki abból, amik vagyunk, és amink van, majd dolgozzunk imázsunkon és hozzuk össze
azzal, amivé a realitás szintjén válhatunk. Állítsunk merész, de elérhető célokat.

Egyszer  majd  írok  egy  könyvet  mindezekről  a  dolgokról…  –  mondogattam  az  érdeklődő
vendégeknek a gyógyszállóban. Rengeteg életbölcsességekkel teli köszönőlevelet kaptam az egykori
kúravendégeinktől,  amelyek  mindig  erőt  adtak  a  következő  hétfőhöz.  A  rendelőm  ajtajából
visszapillantva gyakran azzal biztatnak, hogy ne dolgozzak olyan sokat, inkább élvezzem az életet és
a pillanat varázsát.

Ők már csak tudják, 97 évesen. És elindulnak gyalog(!) a szálloda negyedik emeleti szobájába –
mert muszáj fittnek maradniuk, és különben is onnan sokkal szebb a kilátás a hegyekre. Igen, azok
az  idősek,  akik  derűsek,  optimisták,  tovább  élnek,  mint  a  megkeseredett,  szomorú  öregek,  és
nyolcvanéves kor felett már kisebb a demencia kialakulásának valószínűsége.

Engem még ma is az emlékeim éltetnek – mondják közel százévesen.

De arra  kérem a Doktornőt,  hogy írja  meg minél  hamarabb a  könyvét,  mert  még én is  el
szeretném olvasni. 97 évesen ki tudja, meddig élek még.

Csodálattal nézek rájuk a rendelőmből. Ezek azok a pillanatok, amelyek igazán értelmet adnak a
munkámnak, és feltöltenek nap mint nap hihetetlen sok energiával.

Ily módon ismerkedtem meg egykor Lisa nénivel is, akinek a története a „Tangó & dió – Tánccal
az Alzheimer-kór ellen; A legegészségesebb fizikai aktivitás, mely védelmet nyújt a demenciával
szemben: a gyakori tánc” című regényemben tovább folytatódik (www.alzheimer-tanc-konyv.com).

Most  pedig,  kedves  Szülők,  kezdődjék  a  kaland  Ausztria  és  Magyarország  között  –  egy
magántanuló kiskamasz vidám hétköznapjai két ország iskolapadjaiban és azokon kívül.

Friss levegő, bociszag, napsütés, hegyi túrák, sielés, és persze nyelvtanulás!

Kalandra fel! Kell ennél több egy gyereknek (és a felnőtteknek?)

 

 

 



AHOGY ELKEZDŐDÖTT
Senkit nem szeretnék arra biztatni, hogy gyermekével magántanulóként járják a nagyvilágot.

Csak akkor tegyék ezt, ha szeretik a kalandokat, a váratlan meglepetéseket, ha szeretnék, hogy
változatos legyen az életük. Bármi megtörténhet…

Bár a többség osztja véleményemet, sokan nem értenek egyet nézeteimmel. Ezért is beszélnek
talán  még  ma  is  olyan  kevesen  idegen  nyelvet  Magyarországon.  Ha  a  korai  nyelvtanulás
legkritikusabb  periódusaiban  jó  magokat  ültetünk,  akkor  a  gyermekünk  elég  erős  lesz,  hogy
ellenálljon bármilyen nehézségnek. A szülők kezében van a jövő nemzedékének a sorsa. Sok múlik a
szülői szereteten és a fáradozáson. Nem azt kell adni egy gyereknek, amire vágyik, hanem azt, amire
kellene, hogy vágyjon.


