
Nyaralás, munka és nyelvtanulás 
 

Tizennyolc éves vagyok, a Krúdy diákja, és mint a mai világban mindenkinek, nekem is fontos a 

nyelv tanulása. Eldöntöttem, hogy dolgozni fogok, és vajon egy - két házból álló- faluból 

származó lány mire jut? 

 

Februárban elkezdtem tervezgetni, hogy idén nyáron mindenképp ki szeretnék jutni Németországba, 

egyrészről, mert kint lakik bátyám, másrészről nyelvet tanulni, harmadrészről pedig dolgozni. Jött a 

gondolkodás, mivel utazzak?! A legreálisabb a repülő. Nagy meglepetésünkre bátyám foglalt a szüleimnek is 

jegyet, így együtt tudtunk kiutazni. Izgultam a repülőút előtt, mert ez volt az első repülésem. Egy órás kis 

utazás lenne Frankfurtig, csak ott nem kaptuk meg a leszállási 

engedélyt a jégeső miatt, így Nürnbergben szálltunk le először. 

Megtankolták a repülőt és továbbmehettünk Frankfurtig. 

Onnantól már minden rendben volt, szüleim is poénkodtak, 

hogy első repüléshez kettő az egyben akció volt. 

Pár napot kirándultunk – bejártuk Wetzlart, Frankfurtot és 

a Loreleyt -, beszélgettünk, ünnepeltünk, majd szüleim 

hazarepültek. Én kint maradtam dolgozni. 

Frankfurt és a nevezett falvak a hessen-i tartományhoz 

tartoznak. Frankfurtban található Európa második legnagyobb 

nemzetközi repülőtere, ahova a mi repülőnk is érkezett, valamint Németország legnagyobb vasúti 

pályaudvara, ahol nem egyszer át kellett szállnom, mert a munka miatt utaztam ide-oda. 

Mire nem jók az idősebb testvérek?! Szállást bátyám biztosított, munkalehetőséget nővérem szerzett. 

A munkám egyben szórakozás volt, mert körtemuzsikát kellett árulnom hétvégente, középkori vásárokban. 

Jön a kérdés: „Mi az a körtemuzsika?”. A válasz: egy körte 

formájú, agyagból kiégetett, 8 vagy 10 lyukú magyar népi 

hangszer. 

De a legfontosabb szempont még mindig a nyelv 

gyakorlása volt. Szombaton és vasárnap reggeltől estig voltak a 

vásárok. Németország sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a 

hagyományok őrzésére, mint mondjuk a saját hazánk. Biztosan 

állíthatom, hogy minden egyes német állampolgárnak ott van a 

szekrényében egy középkori viselet, és ha teheti, ha lehetősége 

van rá, akkor felveszi a vásárokba és vígan táncol a középkori zenére. A hangulat iszonyatosan jó volt, a 

német emberek nagyon kedvesek voltak, jöttek oda beszélgetni, segítettek sátrat állítani és elnézték nekem 

a szomszéd árusok, hogy egész nap a körtemuzsikán játszok. Ha egy szó éppen nem jutott az eszembe, 

szinte a gondolataimból olvastak és segítettek. Néhányan csodálkoztak, hogy egy magyar lány (bár páran 

csehnek néztek) mit keres Németország közepén és miért tud németül?! Most már értem, hogy 

kilencedikben miért kellett éjszakákon át tanulni, miért adtak annyi házi feladatot a tanárok és, hogy miért 

volt fontos az a sok egyes dolgozat.  

Sajnos az egy hónap, amíg kint voltam, hamar eltelt, de nagyon jól éreztem magam. Bár tudom, hogy nem 

lettem perfekt német, de gyakorlásnak mindenképpen jó volt. 

Ha valakinek lehetősége akad, hogy elutazzon Németországba, akkor ne hagyja ki! A legjobb, ha az 

ember egyedül van, mert akkor rá van kényszerítve, hogy beszéljen, illetve, hogy megértesse magát. A mai 

világban egyre fontosabb lesz a nyelv tanulása, gyakorlása, alkalmazása. Az idegen nyelv tanulása rengeteg 

lehetőséget nyit meg mindenki előtt, akár munka, akár tanulás szempontjából. 
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