
A legkisebbtől is lehet tanulni 
 

Egy évvel ezelőtt még nagyon nehezen ment az angol. Ez javult 

valamennyit félévre, de nem a megfelelő mértékben. Én többet 

akartam ennél. Aztán kiderült, hogy nem lesz nyári gyakorlatom, így 

apa nekem szegezte a kérdést: „Szeretnél Angliába menni angolt 

tanulni?” Törtem a fejemet egy darabig, végül arra jutottam, 

belevágok. Apa pedig megszervezte, hogy Anikó családjához megyek 

Angliába, Skiptonba, aki apukám munkatársának a lánya. Egy héttel később már az interneten keresztül 

megvettük a repülőjegyet is.   

Ahogyan közeledett az indulás időpontja, úgy kezdtem izgulni, vásárolni, pakolni. Július 5-én, 

hajnali 3 órakor indultunk a reptérre. Életemben most fogok először repülni, és mindezt egyedül 

teszem. Háromórányi vizsgálat után foglalhattam el a helyemet az ablak mellett. Felszállt a repülő, én 

pedig néztem felülről a gyönyörű tájat, a kicsi Magyarországot. Olyan gyorsan eltelt a felhők között az 

a három óra, hogy azon kaptam magam, ereszkedünk lefelé. Manchester csodálatos nagyváros felülről 

nézve! Landolás után követtem az Arrive feliratot. Itt a biztonságiak több kérdést is intéztek felém. 

Természetesen angolul: „Mit akarok itt csinálni… meddig maradok… kihez érkeztem?” Még Anikónak 

is telefonáltak, és leellenőrizték a válaszaimat. Így érkeztem meg Angliába angol nyelvet tanulni. 

Anikó és a kisfia, a majd hároméves Max várt rám. Közel egyórás autózás után megérkeztünk 

Skiptonba, Anikóék házához. Rövid pihenő után elmentünk Champion Churcbe, egy játszóházba. 

Persze, hogy örömmel mentem, hisz itt ittam először angol teát cukor nélkül és tejjel. Bevallom, nem 

ízlett. Másnap Crumpet-ot ettem reggelire, ami sült tészta eperlekvárral. Az angol reggeli után 

mindannyian elmentünk Bolton Abbeyba. Ez a keresztény templomrom a 11. században épült, és 

turistalátványosság. A hazafelé vezető úton némi angoltanulás is volt, az egyszerű jelent gyakoroltuk. 

Ebéd után Maxi megkért, hogy olvassak neki mesét. Ez azért volt érdekes, mert ha nem jól ejtettem ki 

egy-egy szót, ő rendületlenül kijavított. Utána még le is kellett fordítanom az adott meséket magyar 

nyelvre. Így gyorsan haladtam az angollal, Maxi meg a magyarral. 

Egy keddi napon Dan – aki Anikó angol férje – azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy van-e 

kedvem elmenni a tengerpartra (Lytham Saint’s Annes). Persze, hogy volt kedvem! Az utazás alatt a 

társalgás természetesen angolul folyt, javítottak, kiigazítottak, és én haladtam. Élveztem! 

Egy esős délután pedig Yorkba mentünk, megnézni a vonatos kiállítást. Max végigvezetett, és szinte 

mindegyik vonatnak tudta a pontos nevét. Rövid idő után már én is tudtam! Itt kóstoltam meg azt az 

angol süteményt, aminek Brakewell Tart a neve. Ropogós tészta édes töltelékkel, a közepén pedig egy 

aszalt cseresznye van. Az angolok imádják! Én is imádtam!  

A következő napok eseménydúsan teltek: skiptoni uszoda, East Holton, ahol a környék legjobb 

fagyiját gyártják, barátnőzés Blackpoolban, fesztiválozás Bradfoordban, birkanézegetés a kőfalak 

között Malhamban, kirándulás Grassmere-be, Kesvikbe, Stone Circle-t, Windermere-ben. 

Az egyik kirándulásmentes kedden tükörtojás, sült bacon és narancslé volt a reggelim. Tele hassal 

könnyen és játékosan tanultam a környezetünkben lévő tárgyak angol megfelelőjét. A fő ellenőröm 

Max volt. Anikó a nap minden szakában kérdezgetett szavakat és kifejezéseket. Maxi itt is javított. A 

10. napon már nagyon sok mindent megértettem, és sok mindent el is tudtam mondani. Amikor Maxi 

harmadik szülinapjára készültünk, én is egyre izgatottabb lettem. Segítettem a sütésben-főzésben, 

díszítésben. A vendégekkel már angolul beszélgettem, megértettem magam, és ez a siker nagyon 

boldoggá tett. 

Ilyen eseménydús volt ez a három hét. Nagyon furcsa volt az angol 15 °C-ból a budapesti 38 °C-ba 

megérkezni.  

 

Rájöttem, miért szükséges az angol nyelv az életben. Rengeteg dolgot tanultam az ottani emberektől, 

sok mindent megtudtam a kultúrájukról és a szokásaikról. Jobban megismertem önmagam is. 

Mindehhez bátorság, akarat, kitartás kell, no és egy olyan apu, aki mindezt megszervezi.  
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