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Nyári Egyetem Suzhou-ban 

A Budapesti Gazdasági Egyetem és a Keleti Üzleti Akadémiai Központ jóvoltából 2019. július 13. 
és augusztus 12. között egy hónapot tölthettem Kína Suzhou nevű városában egy nyelvkurzuson. 
Magyarországról négyen repültünk Moszkván át Sanghajba, ketten a kezdő kínai csoportból, 
ketten pedig a haladó csoportból. Személy szerint, jómagam nemhogy a Távol-Keleten, de Európán 
kívül sem jártam még, így az izgalom maximális volt. Igyekeztem a sűrű mindennapok közepette a 
lehető legkörültekintőbben felkészülni az útra, amelyben nagy segítség volt a KÜAK által szervezett 
találkozó, ahol a nyertes pályázókat látták el praktikus tanácsokkal. Már az eufórikus érzéssel 
töltött el, amikor kézhez kaptam a vízumomat, innentől már csak rajtam áll, gondoltam. 

A hosszú út után Sanghaj repterén egy mosolygós úr várt minket, aki elvitt a Soochow University 
kampuszára. Már itt bebizonyosodott, hogy a kínai oldalról hiányos angoltudás (az úr esetében ez 
a nullával volt egyenlő) és a mi kezdő kínai tudásunk találkozásakor sem kell kétségbe esni, 
megoldottuk, eljutottunk Suzhou-ba! A kampuszon maga a dékán asszony fogadott szombat 
reggel minket, aki az első eligazításokban volt a segítségünkre: szobakulcs, wifi jelszó, student card. 
Tanácsára a kampusz egyik boltjában felkerestünk egy angolul szintén nem tudó fiút, aki segített 
a kínai SIM-kártya megvételében, majd miután legalább 20 perce nyomkodta a magyar nyelvű 
telefonomat, sikerült internetet varázsolnia rá. Nem hiába, a vérükben van. 

A nyelvtanfolyam 4 héten keresztül hétfőtől péntekig 8.30-tól délig tartott, majd az ebédszünetet 
követően a hétfői, szerdai és pénteki napokon különböző kulturális foglalkozásokon, programokon 
vehettünk részt. Így ismerkedhettünk meg a kalligráfiával, maszkfestéssel, hímzéssel, tea-
kultúrával, a kínai festészettel és zenével. Továbbá ellátogattunk a Suzhou Museum-ba, valamint 
a híres suzhou-i kertek egyikébe, a Lion Grove Garden-be is. A nyelvórák megkezdtével egyébként 
félelem fogott el bennünket, mivel úgy tűnt, teljesen kezdő csoportba kerültünk, hiszen napokon 
keresztül hangokat vettünk, a betűk kiejtését gyakoroltuk. Félelmünk azonban az 1. hét elteltével 
elszállt, majd azon kaptuk magunkat, hogy napról napra több és több új szóval, írásjeggyel 
gazdagodunk. Az utolsó tanítási napon írásbeli és szóbeli vizsga során kellett számot adnunk a 
tanultakról, melyen sikeresen helyt álltunk. A csoportunkba a világ szinte minden tájáról érkeztek 
tanulni vágyók: így az USA-ból, Kanadából, Brazíliából, Dél-Koreából és Japánból. Tehát nem 
csupán Magyarországot, de Európát is mi képviseltük a csapatban.  

A nyári egyetem során egyedül azt éltem meg negatívumként, hogy az iskola részéről a hétvégi 
szervezett utak sajnos elmaradtak. Itthon még az út előtt kaptunk tájékoztatást arról, hogy az 
egyetem szervez önköltséges, csoportos utazásokat a hétvégére, amire személy szerint nagyon 
számítottam. Természetesen utána érdeklődtünk, de nem volt leszervezve semmi konkrét, 
tájékoztattak, hogy amennyiben van minimum 10 fő érdeklődő, akkor tudnak segíteni a 
szervezésben. Mivel a csoport szinte mindegyik tagja hosszabb időre érkezett, vagy épp hogy csak 
2 hétre, nem volt egyértelmű érdeklődés a hétvégi utak iránt, így ezek nem valósultak meg. 
Kénytelenek voltunk a magunk útján felfedezni a közeli látnivalókat. Az egyetem egyébként 
számos tanárát ismerhettem meg a különböző foglalkozások során és mindenki végtelen 
kedvességről, nyitottságról és segítőkészségről tett tanúbizonyságot. A Kínában eltöltött egy 
hónap nem csak nyelvtudásom és világlátásom szélesítette, de a kínai beutazó turizmus témájában 



készülő szakdolgozatomhoz is jó alapot adott, hiszen az itt megismert kínaiak segítségével sikerült 
a kutatásom alapjául szolgáló kérdőívet szép számmal kitöltetnem.  

A Kínában eltöltött egy hónap során csupa pozitív élménnyel és tapasztalattal lettem gazdagabb. 
Bár az egy hónap a kezdetekkor hosszú időnek tűnt, a hazainduláskor fájó szívvel búcsúztam 
Suzhou-tól és az ott megismert barátoktól. De tudom, visszavárnak! 

 

A csoport 

 

2 nyelvtanárommal és a bizonyítvánnyal 


