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Bevallom, korábban nem volt bátorságom külföldi tanulmányútra jelentkezni. Attól 
tartottam, hogy magasabbak lesznek az elvárások, mint amit teljesíteni tudok. Ezt az aggodalmat 
múlta felül a kíváncsiság a magyar viszonyokon túli világ megismerésére. Az előzetes pályázathoz 
szükséges papírok összevadászata után a Covid és a mindössze angolra (és az ilyen téren nem túl 
hasznos latinra) kiterjedő második (és harmadik) nyelvtudásom miatt nem reméltem, hogy olyan 
hamar pozitív választ kapok, mint a fent nevezett egyetem Erasmus koordinátorától, Pavla Byrne-
től. 

Miután a két egyetem részint miattam, részint olyan egyéb sotés hallgatók miatt, akiket nem 
sikerült időközben megismernem, kötött egy szerződést szakmai gyakorlatra is az addig meglévő 
tanulmányút mellé, hogy kimehessünk Prágába. Ezt ezúton is köszönöm. 

Az egyetem biztosított szállást egy kissé leharcolt, ámbár minden igényt kielégítő 
kollégiumban, ahol egy metrómegállóra a Motol kórháztól egy csendes és jó levegőjű környéken 
tudtam pihenni. „Szerencsémre” (ki tudja, lehet jópofa lett volna) a kétágyas szobácskába nem 
jelentkezett másik lakó, így ezidő alatt egyedül élveztem a szoba melegét (a radiátor felkapcsolása 
nélkül is néha túlontúl jól felfűtötték a csövek). 

A kórház egy zseniális menzával is fel van szerelve, ahol piszok olcsón lehet ebédhez jutni, 
ráadásul igényeimhez mérten, mindig volt egy vegetáriánus választási lehetőség is. A cseh konyha 
azokon a napokon, amikor ettem húst se nyűgözött le különösebben. A madarsky gulasch („magyar 
gulyás”) egy nagyon furcsa pörkölt-szerű étel, amit knédlivel tálalnak és bevallom lehetne jobb is. 
Emellett Prágában kicsit más a kínai éttermek kultúrája, ugyanis nem gyorséttermek, hanem rendes 
beülős helyek, ahol olcsón lehet a pesti gyorséttermekhez képest jóval laktatóbb és megítélésem 
szerint finomabb ételt kapni a város szinte bármely pontján. 

Maga a sebészet oktatás nagyban hasonlít az otthonira, mindössze pár különbséggel. Ennek 
a kórháznak egy igen magas hírneve van gyermekgyógyászat terén, így három hét 
gyereksebészetben is volt részünk. Különös volt ezen a felállás, miszerint az anyanyelvi oktatásból 
a külföldi hallgatók csoportjába csöppentem és a dokik néha például bocsánatot kértek a (szerintük) 
gyenge angoljukért. 

De amiért mindenkinek el kell jönnie ebbe a városba, az maga a város. „Mater urbium”, szól 
Prága eposzi jelzője és nem téved. Ez egy gyönyörű, ízléses, kifinomultan összerakott pompázatos 
település. Ritkábban lakott, mint Budapest és ez nagyon jót tesz neki. Egyedül a turistakörnyékeket 
találtam frusztrálóan sűrűnek néha. Szinte mindenhol aprólékosan lehelyezett térkő fedi a járdákat 
és néhol az utakat is. A házak a belvárosban szépen karbantartott pompájukban tündökölnek. 
Valószínűleg a magyar főváros is ilyen szépnek hathat, ha nem beleszületünk, de ezt már sosem 
tudom meg. 

Szokták emlegetni a cseh söröket, viszont őszintén, nem volt minden élmény földöntúli. 
Találtam néhány pazarul lefőzött sört, viszont azok a hétköznapi sörök, amiket itt isznak, szerintem 
egy ligában játszanak az otthoniakkal. 

Nem értettem, miért javasolta mindig mindenki, aki valaha is volt, az erasmust, de ez eddig 
tartott. Mindenkinek ajánlom. Fenekestül felforgatja a világképed és új megvilágításba kerül mind 
az adott országról kialakított előzetes kép, mind a megismert embereken keresztül még sok egyéb 
tájegység is, mind a saját hazánkat átértékeljük és nem utolsó sorban egy nagy adagot tanulunk, 
tapasztalunk magunkról is. 

Szóval, ha eddig csak gondolkodtál rajta, vágj bele! Én Prágát nem különösen kerestem, 
hanem inkább csak találtam és mit ne mondjak…bevált! 


