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 Mindig is szerettem volna az Erasmus keretein belül 

ösztöndíjat nyerni. Egyben biztos voltam, Magyarországon 

szeretnék tanulni. Erdélyi magyarként minden nap 

megtapasztalom, hogy milyen érzés nem az anyanyelvemen 

elsajátítani a hivatásomhoz elengedhetetlenül szükséges tudást, 

így mindenképpen szerettem volna végre teljes egészében 

magyarul elmélyíteni, gyarapítani mindazt, amire szükségem 

lesz a munkám elvégzéséhez. Valóban egy tanulmányi útra 

készültem, ezt már egyetemista éveim kezdetén leszögeztem 

magamban. Hiába az európai nagy városok csábító kavalkádja, 

biztos vagyok benne, hogy az anyanyelven, magas nívójú 

egyetemeken megszerzett tudás mindennél többet ér. Pécs 

kezdetben legutolsóként szerepelt a listámon, amíg már itt járt 

barátok fel nem hívták rá a figyelmemet, hogy talán érdemes 

lenne utána néznem annak, hogy milyen ütemesen fejlődik és 

halad a Pécsi Tudományegyetem és hogy mennyire segíti őket 

a mindennapjaikban az itt szerzett tapasztalat. Egy kis után olvasás után már azért izgultam, 

hogy egy lehessek azok közül, akik ebben a gyönyörű vidéki városban kezdhetik meg a 

következő tanévüket.  

 Szeptemberben jártam életemben először Pécsett és azzal a gondolattal érkeztem, hogy 

a következő tanév folyamán itt fogok élni, tanulni, tapasztalatokat gyűjteni teljesen egyedül, a 

családomtól és a barátaim zömétől távol. Már az első hét tele volt újdonságokkal és 

élményekkel. Fogorvostan hallgatóként nagyon nagy szerepet játszanak a gyakorlatok a 

képzésünkben, hiszen az elméleti tudás mellett mégiscsak egy kétkezi megélhetésről van szó. 

Első nap már gyökérkezeltem, amire otthon sajnos ezidáig még egyszer sem került sor, így 

elmondhatatlan élmény volt, hogy felügyelet mellett, mégis magamra hagyatkozva próbára 

tehettem magamat és aktívan kellett hasznosítanom a tudásomat. Az előadások részletessége, 

összeszedettsége és tömörsége lenyűgözött. Otthon másfél órás előadásaink vannak, amin 

persze az első fél óra után az ember csak az óráját nézegeti. Itt azonban hihetetlen élmény volt 

az, hogy amikor először pillantottam volna az 

órára az előadó éppen akkor köszönte meg a 

figyelmet. Külön kihangsúlyoznám, hogy a 

pandémia ellenére semmilyen csorbát nem 

szenvedett a gyakorlati oktatásunk. A tanáraink, 

professzoraink végig kitartottak és egy-két napon 

belül mindig újra kezelhettük a betegeket még a 

legnagyobb krízis idején is, ami számomra 

nagyon nagy örömet jelentett, ugyanis otthon 

szinte egész évre leállt a gyakorlati oktatás. Az 

előadások online is csakúgy, mint élőben végig 

tartották az év elején megtapasztalt minőséget. 
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Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy a szakmámban 

kimagaslóan teljesítő, elismert személyektől 

tanulhattam. Egy életre hálás leszek az itt töltött 

gyakorlatok és előadások minden percéért. 

 Nem tagadom voltak nehézségek is. Elég aktív, 

nyitott, társaságkedvelő személyiségnek tartom magam, 

ezért is választottam kollégiumot szálláshelyemül. 

Kezdetben még, az impulzusokban gazdag első hetekben 

felüdülés volt úgy hazaérni, hogy egyedül vagyok a 

szobában, de ahogy egyre közeledett az ősz és egyre 

inkább kiviláglott, hogy a koronavírus mindenképp 

ráteszi a bélyegét az itt töltött egy évemre egyre inkább 

hiányozni kezdtek az emberek. Magányos lettem. Nem 

ismertem szinte senkit sem és megismerkedésre sem volt 

lehetőségem, hiszen szinte teljes volt az elszigetelődés. 

Pécs látványosságait is csak most a járvány ügy 

rendeződésével tudom meglátogatni és élvezni, hiszen 

eddig korlátolt volt a mozgástere mindenkinek. Mégis 

lenyűgöz a város. Hónapok óta élek itt és minden nap 

csak nő a ragaszkodásom Pécs iránt. Azt is mondhatnám, hogy számomra a tökéletes városra 

leltem benne, ahol el tudnám képzelni akár az egész életemet. A nagysága pontosan akkora, 

ami még  az élehető kategóriát képviseli. Az elhelyezkedése az otthonomra emlékeztet, hiszen 

a székely ember mindig a dombok és hegyek közé vágyik. A Mecsek ösvényein, kilátóin mindig 

úgy éreztem magam, mintha hazaértem volna. Természetközelinek érzem azt is, hogy ennyire 

zöld a város, nagyon sok a fasor, a park és mindez keretbe zárt a Mecsekerdő által. 

 A városon belüli közlekedésemet biciklin valósítottam meg egész évben. Egy másik 

álmom vált ezzel valóra ugyanis mindig is jobban kedveltem ezt a közlekedési módot, de 

valahogy mindig csak ígérgettem magamnak, hogy majd egyszer biciklivel járok egyetemre. 

Végre azonban ez is megvalósulhatott, minden kihívásával és szépségével együtt. Most már 

elképzelni sem tudom az életemet biciklizés nélkül. A buszok teljesen háttérbe szorultak. Az-

az igazság, hogy elég ritkán járnak a kollégiumom 

környékén, így minél függetlenebb közlekedésre volt 

szükségem.  

 Külön kihangsúlyoznám a szóbeli vizsgákon nyert 

tapasztalataimat. Nagyon hálás vagyok, hogy egy 

emberközeli, interakciókon alapuló vizsgaélmény 

sorozatban lehetett részem. Ugyanis a hazai egyetemen 

teszt rendszerrel vizsgázunk, ami rendkívül 

személytelen és felismerés alapú. El kell mondanom, 

hogy sokkal hatásosabb vizsgáztatási módnak 

gondolom a hagyományos szóbelit, mivel a diák 

teljesen másképp áll a megtanulandó anyag 
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mennyiséghez, ha el is kell azt mondania a saját szavaival azt és nem csak felismerni a válaszok 

között az általa helyesnek gondolt variánst. Fogorvos leszek, tehát el kell tudnom magyarázni 

majd a betegemnek, hogy milyen folyamatok zajlanak le a testében, a szájában, hogy annak 

milyen következményei vannak, valamint hogy mit tehetünk ennek megelőzése érdekében. Úgy 

érzem a teszt rendszer a kommunikációs készségét sem fejleszti egy orvostanhallgatónak. E 

mellett nem egy vizsgaélményem zárult azzal, hogy még tanultam is a vizsgán, vagy olyasmit 

hallhattam vissza az oktatómtól, ami segíthetett még inkább elmélyíteni az anyagot. 

 Mindent összefoglalva, biztosan állítom, hogy életem egyik legjobb döntését hoztam 

meg azzal, hogy a Pécsi Tudományegyetemet választottam tanulmányaim helyszínéül. A 

járványhelyzetből kifolyólag valóban maximálisan az egyetemre és a tanulmányaimra tudtam 

koncentrálni, de ezt egyáltalán nem bánom, mert olyan sok pozitív visszacsatolást nyertem a 

tanév folyamán. Magabiztosabbá váltam, önbizalmat nyertem az oktatóim keze alatt. Számtalan 

olyan modern módszerről, technikáról tanulhattam, ami még inkább kinyitotta előttem a 

fogászat szerteágazó világát. Így mást sem tudok mondani csak hálát adni és megköszönni a 

lehetőséget és az élményt.  


