
 

A SIKER 10 TITKA 

 

Mi a siker 10 titka? Mi a titok? Mi a legfontosabb? Szeretnéd tudni? 

Akarod? Nos, olvass tovább és fény derül a titokra. Ha szereted a 

meglepetést, tetszeni fog. Ha nem, így jártál. 

 

Néhány évvel ezelőtt egy önjelölt költő, aki soha nem írt egyetlen regényt 

sem, kitalálta, hogy van 10 pontja a regényírásnak, és aki ezt a 10 pontot 

betartja, az sikeres író lesz. A találmányához, amit soha életében nem 

tesztelt, sem magán, sem másokon, gyorsan összehozott egy tanfolyamot: 

2 óra, 40 ezer forint, 10 titok. 

 

A 10 titok 10 közhely volt, 10 általánosság, 10 baromság. Sokan bedőlnek 

az ilyesminek. A sikeres marketing öt titka! A sikeres párkapcsolat hét 

titka! A sikeres festőkarrier hat titka! A sikeres üzletkötés három titka! 

 

Érdekesek ezek az instant, gyorsan oldódó kompakt siker-receptek. 

Valójában a sárba tiporják az összes szakterületet, amibe 

belekontárkodnak. Tíz titka, meg három titka? Ennyi lenne csupán? Ez 

minden, amit tudni kell? 

 

Különös, de valahogy soha nem találkozunk azzal, hogy „a házépítés 

kilenc titka” meg az „autószerelés öt titka”, meg „az ejtőernyőzés három 

titka”… Vajon miért nem? 

 

Állandóan titkokról beszélnek, és ez alapvetően tévútra viszi az embert. 

Biztosan kikészíti és biztosan le fog blokkolni tőle. Maga a gondolat, hogy 



egy szakterület, vagy az élet egy része mindösszesen pár szabályból áll, 

annyira nonszensz, hogy az már fáj. 

 

Az Egyesült Államokban 10,2 millióan próbálkoznak regényírással, és 

évente 30 milliónál is több kéziratot hoznak össze. Hogyan lehetséges az, 

hogy ezek 99 százaléka olvashatatlan? Más országokban semmivel sem 

jobb a helyzet. 

 

Hogyan lehetséges az, hogy a moziban látott filmek túlnyomó többsége 

pocsék? 

 

Ha ezek olyan egyszerű, snassz, jelentéktelen, semmiség kis szakmák, 

amiket két óra alatt meg egy könyvecske áttanulmányozásával már meg is 

lehet tanulni, hogy a fenében lehet ilyen gyér a felhozatal? 

 

Miért van az, hogy a pékek, a kovácsok, az autószerelők, a pilóták, a 

parkettázók, a villanyszerelők, a programozók, a könyvelők, és még 

rettenetesen sokáig lehetne sorolni a példákat, sokkal sikeresebbek, mint 

az írók? Egy átlag gázszerelő, egy átlag műszerész, egy átlag szakács képes 

rutinból sikert elérni, eredményt elérni, míg az átlag író soha életében 

nem tud olvasható, kiadható sztorit írni. 

 

Mi ennek az oka? A válasz nagyon egyszerű. Kérdezz meg egy kovácsot, 

hogy mi a kovácsolás titka. Kérdezz meg egy régészt, hogy mi a régészet 

titka. Kérdezz meg egy optikust, hogy mi az optika titka. Kérdezz meg egy 

nyomdászt, hogy mi a nyomdászat titka. 

 

Tényleg kérdezd meg! És ha komoly választ ad neked, azt fogja mondani, 

hogy nincs egyetlen titok sem, meg kell tanulni a szakmát, be kell 



gyakorolni a fogásokat, és alkalmazni kell a tudást. Nem titkok vannak, 

hanem egy szakma, amit tudni kell. 

 

Vannak legendák, amik széltében-hosszában elterjedtek, és 

tönkretesznek gyakorlatilag mindenkit, aki valaha is írásra adta vagy adja 

a fejét. Ezek a legendák semmiségnek állítják be az írást, jelentéktelen, 

piszlicsáré, kimondhatatlanul könnyű, semmitmondó tevékenységnek. Ez 

a hazugság állítja meg az írók egész generációit. 

 

Nincs titok. Nincs legfontosabb. Ismerni kell a szakmát, tudni kell 

mindent. Minden fontos. 

 

Amikor az író leül írni, abban, amit csinál, potenciálisan benne van az 

esély arra, hogy a szöveggel keressen 250 millió dollárt, kialakítson 

magának egy előadói/tanácsadói státuszt, több tízezer eurós óradíjjal, 

meghatározza egy generáció életérzését, mozgalmakat indítson el az 

egész Földön, térbeli és időbeli korlátok nélkül kommunikáljon emberek 

százmillióival, új kutatási irányokat jelöljön ki a tudomány számára, 

átfordítsa a történelem kerekét. Mekkora lehetőségek ezek?! 

 

Az írás nem a világ legpitiánerebb szakmája. Az írónak sokat kell tudnia. 

Nem mondom, hogy többet kell tudnia, mint más szakembereknek, mert 

az sem lenne igaz. Nem kell többet tudnia, mint a bányásznak, a 

csillagásznak vagy a filmrendezőnek. De annyit tudnia kell, mint ők 

tudnak. 

 
 


