
Tartu, egy apró, varázslatos nyugalom 

 

 

Mesés hely, Észtországban Tartu, az ország három nagyvárosának egyike, nagyvárosnak 

kikiáltott pozíciója ellenére nem is olyan nagy, mellette pedig hihetetlenül nyugodt, csendes 

és jól szervezett. A Tartui Egyetem (Tartu Ülikool) egy csodálatos intézmény, tele bájjal, 

kedvességgel, lelkesedéssel és tudással. Kiutazás előtt érdemes böngészni az egyetem 

honlapját, szinte minden szükséges információt meg lehet találni, ami kiutazás előtt, alatt 

szükséges, fontos lehet. Furcsa mód, Észtországban minden zökkenőmentesen és gyorsan 

intézhető, legyen szó akár egyetemi ügyekről, személyi igazolványról, vagy tartózkodási 

engedélyről, és valószínűleg bankszámlát is inkább megéri ott nyitni (Magyarországról, még 

devizaszámlával is elég deficites).  

A szemeszter megkezdése előtt, az orientációs napokon van lehetősége a diáknak, hogy 

kitárhassa Észtországra szemét-fülét.  Mindenről tájékoztatást nyerhet, még a városi 

rendőrség működéséről is, őszintén, csodáltam a felkészültségüket és a segítőkészségüket. 

Az intézmény dolgozói rendkívül készségesek, emellett mindenki kedves és nyitott, 

egyszóval, nagyon kellemes a közeg. Az egyetem több részletben fekszik el Tartuban, a 

bölcsészkar szinte a központi magja a városnak, ami nem is csoda, hiszen, ha a város 

múltjára visszatekintünk, jobbára diákok építették az egyetem köré. Egyszerűen csodás 

atmoszféra. 

A városban több kollégium is működik, külföldieknek, pontosabban először kiutazó 

diákoknak a hely eleve biztosított, a szobabérléssel felmerülő költségek pedig abszolút 

méltányosak. Külön szoba bérlésére is van lehetőség, de általánosságban kétfős szobákban 

lehet elhelyezést kérni, megosztott költségekkel. Az apartmanok részben felszereltek; a 

tanuláshoz minden adott, a további készletek, pl. konyhai eszközök, mind az ott élt diákok 

hagyatéka.  

A városban gyalog szinte minden elérhető, a főbb kollégiumoktól az egyetem kb. 10 perc séta, 

az Emajõgi folyón keresztül, ami az egyetem botanikus kertjével együtt – mely szintén a 

központban helyezkedik el –, egy kedves, természetbarát városkává teszi Tartut, legyen tél 

vagy nyár. Téli időszakban illik sok hóra készülni, és émelyítő szürkeségre, esetleg 

depresszióra (télszeretők előnyben). Bár a tavaszi szemeszteren vettem részt, de érkezésem 

után mindössze a 13. napra fogytak el annyira a felhők, hogy napfényt láthattam. A tavasz 

pedig, bár nem jön el hamar, mégis nagyon meleg, s Tartu kivirágozva még vonzóbb. 

Érdemes gyalogszer bejárni. 

Az oktatás kreatív, kommunikációorientált, és magas színvonalú. Az észtek jó barátja az 

internet, így használják is, mindenhol (tényleg) és minden formában. A tanárok az 

oktatáshoz is, és problémamegoldáshoz is szívesen használják, jobbára minden órán kívüli 

értekezés ott zajlik, persze személyesen is rendelkezésre állnak, majdnem olyan közvetlenül, 

mint a Károlin, de azért mégis… az internet valahogy barátibb. Ennek ellenére nem 

mondanám, hogy az észtek hideg természetű emberek, inkább tartózkodóak. Sok közös 

vonást vettem észre a viselkedésükben a magyarokéval, de persze mások. Nagyon 

szeretetreméltó, nyitott és kreatív emberek, akik tiszteletben tartják a privát szférát.  

Visszatérve az oktatásra: a Study Information System egy nagyon tartalmas és hasznos 

tanulmányi rendszer, melyen keresztül minden tanulással, tárgyakkal és határidőkkel 

kapcsolatos információ elérhető. A tárgyfelvétel is ezen keresztül történik. Emellett 

használják még a Moodle rendszerét is, és mondjuk úgy, meglepett mennyire 



előrehaladottan. Ki gondolta volna, mire nem jó a „mudli”, a Károlin éppen csak próbálna 

befelé törekedni, de valahogy nem megy neki. Szegény… 

Az adminisztráció előtt le a kalappal, kivétel nélkül minden anyagot megkaptunk 90%-ban 

előre (persze tanár válogatja, de a feltöltés folyamatos), amivel a félév során foglalkoztunk; a 

tárgyak leírásai, az oktatási anyag, az elvárt feladatok, határidők, egyéb tudnivalók, mind 

részletesen megtalálhatók a rendszerben, hogy a pontos szakirodalom listát ne is említsem, 

amiért én, a magam részéről, már-már félkegyelmű módjára lelkendeztem. Egyébként az 

adott szemeszter végén fel lehet már venni a következő félévre a tárgyakat, össze lehet 

állítani az órarendet, és szintúgy adott minden anyag és elvárás, jó előre. Tájékozatlanul 

tehát elviekben senki nem marad, minden anyag naprakész és elérhető. Ebből is következik, 

hogy a diákoktól teljes mértékben elvárják a felkészültséget az órákon való aktív 

részvételhez, a házi feladatok teljesítését, és így tovább, de valójában ez teljesen természetes, 

nemde? És hát a lehetőség adott… Nekem sikerült mértéken felül válogatnom, de minden 

tárgyam nagyon szerettem. Borzalmasan izgalmas dolgokról tanultam. Magyarosként főleg 

szemiotikával kapcsolatos tárgyakat vettem fel, de a legtöbb ilyesféle előadásom vagy 

szemináriumom mégis természettudományos jellegű volt: irodalomszemiotikát, 

bioszemiotikát, zooszemiotikát. Mindhárom ugyanarra a filozófiára épül, mégis teljesen más 

módszerekkel közelíti meg a témát, hallatlan érdekes volt! Ezeken kívül tanultam még 

narratológiát (bőven részletesen, az egyik legonlinebarátabb tárgy volt, amivel valaha 

találkoztam), illetve rengeteg különleges és új témával, módszerrel ismerkedtem meg. Egy 

Interdisciplinary Environmental Humanities (nem fordítanám át) nevezetű kurzuson pl. az 

aktuális környezeti problémákról, a klímaválságról, az ember környezethez való 

hozzáállásáról és annak következményeiről esett szó. Eszméletlenül érdekes volt 

bekapcsolódni egy ennyire közeli problémákat és megoldásokat feszegető egyetemi 

diskurzusba. De a sort folytathatnám… 

Az Egyetemi Könyvtár sincs túl messze, egy aprócska összegért nyerhetünk fél éves tagságot 

és a könyvtári rendszer is aránylag áttekinthető, de erről is van lehetőség tájékozódni egy 

külön előadás keretében. Semmiről nem lehet lemaradni… A könyvtár is szeretnivaló, az 

észt mellett rengeteg az orosz nyelvű szakirodalom, az angol nyelvű talán a harmadik a 

sorban.  

A külföldi diákok éjszakai életéről és egyéb szórakozási lehetőségeiről főként egy önkéntes 

diákokból álló, kisebb, hivatalos hálózat gondoskodik az Erasmus-program keretein belül. 

Rengeteg dologgal rukkoltak elő ebben a félévben is, igazán megéri csatlakozni hozzájuk, a 

kibővített összegű ösztöndíjjal már nem is lesz annyira fájó, de erről később. Tartuban 

egyébként 22 óra táján már beáll a csendtilalom, kis város ő ahhoz, hogy hangos legyen, de 

azért tesznek róla egyszer-kétszer, hogy ez változzon, főként külföldi diákok persze.  

A költségekről egy tömör bekezdésben. Tartu egyáltalán nem drága a nyugati országokhoz 

képest, az élelmiszert tekintve Magyarországnál talán csak egy fokkal magasabbak a 

költségek, de ez teljesen baráti. Én megpróbáltam a lehetetlent, kijönni az ösztöndíjamból, 

amit kaptam (ami valljuk be, nem volt sok), de ez az összeg a következő félévtől 100 EUR-val 

nő, annyival pedig, tehát kb. 400 EUR-s havi jövedelemmel azért már elengedheti magát az 

ember. De, mint mondtam, kevesebből is, nekem például sikerült félretennem annyit, hogy 

részt vegyek egy oroszországi tanulmányi úton. Csoda! Tehát a pénz senkit ne fogjon vissza. 

 Ebből következik, hogy… 

Utazni kötelező! A főváros, Tallinn, a környező balti országok, Lettország, Litvánia, a 

skandináv térség, Finnország, Svédország, Lappföld, Oroszország, és így tovább, megérnek 

egy-egy látogatást. Rengeteg utazási programot szerveznek, de akár egyedül is neki lehet 



vágni (Oroszországba mondjuk ne), Riga kb. négy óra busszal, Tallinn szintén, és a buszjegy 

sem drága. De Észtországon belül is sok a látnivaló, gyönyörű helyek, tavak, szigetek, 

mocsaras vidékek fekszenek szerteszét az országban – a hegymászók mondjuk csalódnának, 

Észtország legmagasabb pontja ugyanis kb. 320 méter. Mindezekről egyébként az orientációs 

napokon lelkesen tájékoztatják az érdeklődő publikumot. 

A nyelvekről. Észtül megéri egy kicsit tudni vagy tanulni, jobbára beszélnek angolul, de a 

helyiek, üzletek eladói, stb., inkább észtül vagy esetleg oroszul kommunikálnak. Az 

egyetemen teljesen ingyen részt lehet venni egy felkészítő nyelvi kurzuson a szemeszter előtt, 

de a szemeszter alatt is van lehetőség tanulni és persze nem csak észtül. Ez egy hatalmas 

pozitívuma (negatívumot talán nem is tudnék mondani), én például folytattam az orosz 

tanulmányaim A2-ről, és mellette grúzul is tanultam, kezdő szintről, és nagyon-nagyon 

kommunikáció-centrikusak a nyelvórák, bármennyire is félelmetes (már akinek), de megéri 

mindenképp legalább egy új nyelvet elkezdeni.  

Az oktatás ugye angol nyelven zajlik, vannak nehezebb tárgyak, nehezebben érthető tanárok, 

például anyanyelvű angolok, amerikaiak, így érdemes ráhúzni egy kicsit, ha valaki 

középszintű angollal indulna neki, de semmiképp ne féljen, a házi feladatok és beadandók 

majd szinten tartják. 

A kollégiumban különösebb programok nem voltak, kivétel nőnapon, de ez maradjon titok. 

A környezet kellemes ott is, a privát szféra, persze lakótárs-függő, de jobbára adott. Diákok 

egyébként rengeteg helyről érkeznek, kelettől nyugatig, szinte mindenhonnan; a hangulat 

igazán nemzetközi, ennyi csicsergő nyelv egy helyen, egészen elképesztő, legalábbis 

számomra az volt… És Tartu, illetve Észtország egy nagyon befogadó, békés és nyitott hely, 

ennél toleránsabb térséggel még nem igazán volt alkalmam találkozni, ami meglepett, abból 

a szempontból, hogy Oroszország súlya azért valahol mégis nyomja az ott élők szívét… de 

ez nem ide tartozik. 

A legszebb élményeim azonban mégis emberektől elzárva éltem meg, kutyák és macskák 

között, a központtól nem olyan messze fekvő állatmenhelyen. Szabadon lehet önkénteskedni, 

akinek kedve fűlik, csak bátran! 

Befejezésképp megemlítendő, hogy Tartu tele van emlékekkel, nagyon érdekes a történelme, 

és ezt tiszteletben is tartják. A régi városfalak maradványait nem bontották el, beleépítették a 

környezetbe, helyet kaptak az utak mentén, a botanikus kertben is mind a mai napig 

térválasztóként funkcionál a megmaradt része. Azzal, hogy Tartu mellett döntöttem (bár oda 

is vágytam) szinte egy teljesen ismeretlen országba csöppentem, azelőtt még a fővárosuk 

nevét sem tudtam, most pedig, rengeteget gazdagodtam a szellemükkel, a felfogásukkal, 

kicsit betekinthettem a mentalitásukba, egy rettentően érdekes nép legalább annyira érdekes 

világába. Szívből ajánlom! Bárki is tervezi, hogy kiutazik, Észtországot imádni fogja. 

Köszönöm a lehetőséget! 
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