
Felejthetetlen zágrábi nyár struklival, nyelvtankönyvvel és Adria-illattal! 

 

Az idén alkalmam volt egy remek hónapot Horvátországban tölteni a horvát nyelvet és kultúrát 

megismertető nyári akadémia résztvevőjeként a Zágrábi Tudományegyetem és a Horvát 

Kivándoroltak Maticája szervezésében. Az egy hónapos program június 22-étől július 19-éig 

tartott. Az előadások mellett számos kiállítás- és múzeumlátogatás, koncert, kirándulás 

gazdagította programunkat, ám a rendezvény legjobb része mindenképp az ismerkedés és 

barátkozás volt a világ szinte minden tájáról érkező egyetemistákkal.  

A Pécsi Tudományegyetem – az Alps Adriatic Rektori Konferencia tagja – hallgatójaként 

megpályáztam a nyári akadémiára szóló ösztöndíjat, mely fedezte a tandíjat, a zágrábi szállás 

költségét és zsebpénzt egy hónapra. Kiváló lehetőség ez az ösztöndíj mindenkinek, aki a nyári 

szünetet nem a megszokott módon szeretné eltölteni, a strandolás helyett a nyelvtanulást választja, 

és még ECTS pontokat szerez egyetemének. No de azért számunkra is elérhető volt a „strand és 

tenger”! 

De kezdjük az elején! A képzésre való jelentkezéskor az alapvető iratok, mint CV, motivációs 

levél, az eddigi osztályzatokról szóló bizonylat mellett minden pályázó szintfelmérő tesztet töltött 

ki, mely alapján eldőlt, ki melyik csoportba fog kerülni. A nyári akadémia hallgatói ugyanis vagy 

nyelvtani, vagy lexikális csoportba kerülhettek, így akiknek a nyelvtan jobban ment, azok a haladó 

csoport tagjai lettek, míg akiknek inkább a horvát szókincsüket kellett fejleszteni, azok a kezdő 

illetve a középső csoportban találták meg a helyüket. Nagyon jó, hogy a programra bárki 

jelentkezhet még akkor is, ha esetleg egy szót sem tud horvátul, számukra jó a kezdő csoport, 

melybe egyrészt olyanok kerültek, akiknek felmenőik régen kivándoroltak Amerikába, az utódok 

viszont a horvátországi gyökerekhez ragaszkodva meg szeretnék tanulni a horvát nyelvet; másrészt 

akik egyetemi tanulmányok szintjén a szlavisztikával ismerkednek; továbbá olyanok kerültek e 

csoportba, akiknek egyszerűen csak tetszik a horvát nyelv.  

A haladó csoport, melynek jómagam is tagja voltam, kiváló lehetőséget nyújtott a nyelvtudás 

tökéletesítésére a nyelvi készség és szókincsgyarapítás tekintetében egyaránt.  

 

A nyelvtanulás mellett gazdag kulturális programban volt részünk, mely Zágráb megismerésével, 

nevezetességeinek körbejárásával kezdődött, hogy otthonosan érezzük magunkat a városban. A 

művelődés témakörét felölelő előadásokat képtárakban, múzeumokban és kirándulásokon 

hallgattuk. Számomra az volt a legérdekesebb, amikor a Gornji Grad városrészben a Grič titkai 



címmel interaktív éjszakai színházi előadást élvezhettünk. Grič titkaiba a legismertebb zágrábi 

újságírónőt, Marija Jurić Zagorkát alakító színésznő avatott be bennünket. A sokszínű programok 

csúcsa volt a Plitvice Nemzeti Park és Trakostyán várának megtekintése, amikor is a csoportok 

mindegyike szellemesen kreatív módon számolt be egyhónapos zágrábi tartózkodásáról. A 

Plitvicei tavak különös szépségét lehetetlen szavakkal elmondani, azt személyesen kell 

megcsodálni!  

A horvát nyelvi készség terén voltak ugyan különbségek a csoportok tagjai között, ám ez nem 

jelentett akadályt, hogy közösen látogassuk meg a nagyváros kávézóit és cukrászdáit, melyek 

között a Vincek kihagyhatatlan sütemény- és kávékínálatával éppúgy, mint a La Štruk vendéglő, 

ahol viszont a hagyományos zágrábi specialitás, a szarvasgombás strukli (rétesszerű tésztaétel) 

kóstolható meg. Amikor aztán elérkezett a hétvége, fogtuk a törölközőt meg a fürdőruhát, és irány 

az Adria! Mi Crikvenica mellett döntöttünk, mint a vérbeli zágrábiak.  

A hétvégék általában szabadok voltak, így már jó előre elterveztük, hol fogunk napozni az Adria 

illatát élvezve. 

 

Az ösztöndíjba tartozott a kollégiumi elszállásolás, szobatársként horvát egyetemi hallgatókat 

kaptunk, akik június végén még szorgalmasan készültek a vizsgákra, de örömmel jöttek velünk 

ebédre, vacsorára a kollégium étkezdéjébe. Ez kitűnő alkalom volt arra, hogy nyelvtudásunkat 

fejlesztve horvátul társalogjunk, meg talán arra is, hogy megismerjük a zágrábi szlenget. 

Nem kétlem, hogy egy megfeszített vizsgaidőszak után sokaknak eszébe sem jut még egy hónapot 

könyvvel a kezében tanulással tölteni, ám a zágrábi nyár nyújtotta élmények mindenképp 

értékesek.  

Egy másik ország megismerése, földrajzának, kultúrájának megélése újabb lehetőség a világ 

megtapasztalására. Az utazások vannak és véget érnek, mindenki hazatér, ám meggyőződésem, 

hogy az ilyen programok maradandóan legszebb része az emberek, új barátságok és az emlékek! 

És ha mindehhez hozzávesszük, hogy saját egyetemünket képviselhetjük, és ezért még pontok is 

járnak...  

 

 


