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Először leírom nagy vonalakban az gyakorlatom paramétereit. Május 10én pénteken indultam 
és augusztus 10-én jöttem vissza Magyarországra. Egy olasz állami kutatóintézetben dolgoztam 3 
hónapot. Én az olaszt egy félévvel korábban kezdtem a nulláról, de a munkanyelv hivatalosan az angol 
volt, persze gyakran előfordult, hogy olaszul is kellett beszélnem, de ez csak jót tett a nyelvtudásomnak. 
Én mesterszakos hallgató vagyok a Mezőgazdasági biotechnológia szakon és szerencsére sikerült olyan 
helyet találnom, ahol konkrétan ehhez szorosan illeszkedő szakmai gyakorlatban tudtam részt venni.  

A Római gyümölcskutató központban igen sok területével foglalkoznak a gyümölcságazatnak, 
a genetikai térképezéstől, a morfológiai, fenológiai, pomológiai megfigyeléseken keresztül, 
termesztéstechnológiai kérdéseken át, a növényvédelemig, tulajdonképpen szinte mindennel. Aki 
nekem felkeltette az érdeklődésemet ebben az intézményben az Dr. Ignazio Verde és az őszibarack 
genom feltárásában végzett komoly, világszínvonalú munkája volt. Szerencsére sikerült felvenni a 
kutatócsoportjával a kapcsolatot így közvetlenül Vele, alatta dolgozhattam, bár mind az olaszok, mind 
jómagam sem jeleskedtem a gyors válaszadásban, ezért csak a pótjelentkezés keretén belül tudtam 
Erasmus ösztöndíjra pályázni.  

 

 
1. kép: A munkaasztalom, ahol a napjaim nagy részét töltöttem. 
 
Az előzetes levelezésről. A pályázat elnyerése és a kiutazás előtt 8-10 levelet váltottam a 

kintiekkel. Itt az a fontos, hogy ha ki akarod küldeni valamely korábbi munkádat, vagy publikációdat, 
vagy szinte bármit, azt mindenképp le kell fordítani legalább angolra és nagyon fontos, hogy a fálj nevét 
is angolul írd be, mert különben senki nem olvassa el. Az olaszoknál simán előfordul, hogy valaki 
szabadságra, megy és olyankor a levelei megvárják, amíg visszajön. Szóval ha nem válaszolnak egy-két 
hétig, nem kell megijedni, de ha módodban áll nyugodtan írj a munkatársainak, kollegáinak, ezen senki 
nem fog megsértődni és lehet, hogy előrébb jutsz. Én például ezért nem csúsztam ki a határidőből, mert 
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írtam szinte minden email címre, amit ismertem. Persze ilyenkor gyakran kellett hivatkozni a 
munkatársakkal korábban váltott levelekre, olyan is volt, hogy a teljes korábbi levelezést el kellett 
küldenem.  

Már itt kiderült, hogy az olaszokat nem zavarja, ha valamit többször elmondasz, vagy 
hosszabban mondod el. Szóval inkább háromszor, mint egyszer sem. A másik nagyon fontos dolog, 
hogy bármilyen kétséged, kérdésed van, ne szégyelld megkérdezni, én például féláron kaptam szállást 
az intézet vendégházában, mert nem restelltem megkérdezni, hogy van-e ilyesmire lehetőség, és 
ugyanígy autóval kijöttek elém a reptérre és elvittek a házig, ami  taxival 30-40 Euró lett volna. Szóval 
igen sok pénzt meg tudtam spórolni, azzal hogy mertem kérdezni, kérni. És ezek az autóutak és a 
közvetlen közelben lakás nemcsak olcsóbb megoldás volt, de a beilleszkedésben is segített. Az első nap, 
amikor bementem, aki előző nap elhozott az autóján, már kedélyesen kérdezte, hogy, hogy aludtam, 
sikerült-e berendezkednem és ehhez hasonló dolgokat, de már semmiképp nem úgy beszélgettünk 
egymással, mintha teljesen idegenek lennék, mert már volt némi közös élményünk. 

Az utazásról. A repülés nekem teljesen újdonság volt, mert még sosem repültem ezelőtt, mert 
alapvetően sokkal jobban szeretem a vonatozást, de ez esetben sem anyagilag sem időben nem vehette 
fel a versenyt a vasút a légi közlekedéssel. Én a repülőjegyemet szinte az utolsó pillanatban vettem meg, 
így sikerült viszonylag olcsón szereznem egy nem fapados járatra jegyet, a fapados járat azonos árban 
lett volna, ha a poggyászköltséget is hozzáadom, ami a nem fapados járatoknál benne van az árban. 

Mire felkerültem a gépre és bekötöttem az övet már szépen beesteledett. Életemben először 
ültem repülőn, ha azt nem számoljuk, amikor kb. tíz évesen, félelem és magasságérzék nélkül egy sárga 
színű sétarepülőn utaztam, a bátyámmal és apukámmal. Bár arra még tisztán emlékszem, hogy mi 
rohangáltunk a repülőben, Apu meg csak állt a fal mellett és nagyon erősen kapaszkodott. Akkor 
egyáltalán nem féltem, most meg mintha egy teniszlabda méretű rosszérzés lett volna a gyomromba a 
felszállás előtt. Amikor fent voltunk, az az egy dolog zavart, hogy mivel ez egy Alitalia gép volt, ezért 
mindent csak olaszul és olaszos angolsággal mondtak, olyan halkan és olyan gyorsan, hogy a felét sem 
lehetett érteni. Ez volt a legrosszabb dolog az egész utazás alatt, mert a repülés maga nagyon sima volt, 
a fel és leszállást is beleértve. A másik problémám a személyzettel volt, engem egy utolsó bunkó 
stewardess fiú szolgált ki. Nem az zavart, hogy férfi, inkább az, hogy nem volt egy jó szava sem az 
emberekhez. Hamarabb megérkeztünk és a leszállás is nagyon könnyed volt. Viszont a csomagomért 
először sétálni kellett egy jó 10 percet a reptéren belül és utána még nagyon sokat is kellett várni rá. 
Legalábbis nekem ez volt az érzésem, de nincs komoly tapasztalatom ebben, lehet, hogy itt az 50 perc 
az normálisnak számít. Egy szó, mint száz a repülés jól sikerült. 

 Miután a gép leszállt Ignazio várt a kijáratnál és utunk egyenest a vendégházba vezetett, ahol 
találkoztam Daniellel, mivel nem vacsoráztam, és nem tiltakoztam eléggé, ezért Ignazio elvitt egy 
pizzériába. Már az első esti vacsora alapján is gondoltam, de a hét folyamán meggyőzöttem róla, hogy 
az olasz kaja fenomenális és a konyha, ahol főztem esténként, egyszerűen hatalmas volt. A szállás jó, 
az ágy elég kényelmes, bár állítólag a csapból jövő víz nem igazán volt jó iváshoz. Az intézet egy kis 
faluhoz (Ciampino) van a legközelebb, de az is egy jó 5 km-re van. Rómától kb. 20-25 km-re lehet az 
intézet. A helyet, ahol laktam, úgy lehet elképzelni, hogy körös-körül mezőgazdasági területekkel van 
körbevéve. Az egyik oldalon az intézet mintakertje és a hatalmas gyümölcsültetvénye terült el, a másik 
oldalon, pedig egy szántó, ahol a nyár végén már gyakran lehetett legelő birkákkal találkozni. Az intézet 
épülete gyalogszerrel öt percre volt a vendégháztól, de azonkívül sok épület nem volt a közelben. A 
vendégház  két szintes volt. A földszinten egy hatalmas nappali és egy ipari méretű konyha volt, meg 
egy közös toalett.  Konyha jól felszerelt volt, csak a kisebb edényekből volt némi hiány, de mindent meg 
lehetett oldani benne. És 5-6 ember is kényelmesen elfért benne egyszerre. A szobák az emeleten voltak, 
nem tudom összesen mennyi volt, de én a 8-as számúban aludtam. Úgyszintén az emeleten kapott helyett 
a docce, ahol a mosógép és a szárítók kaptak helyet. A mosógépet nem volt a legegyszerűbb használni, 
de azért működött. Az ajtaja nem akart becsukódni, ezért egy partvist kellett berakni a mosógép ajtaja 
és az ajtófélfa közé, és akkor nem folyt ki belőle a víz. Azért volt, hogy sikerült egy kicsit összevizezni 
az emeleti folyosót. A szobám egyszerű volt és nagyszerű, volt benne egy ágy, egy szekrény, egy polc, 
egy asztal és egy szék. Ja és szerencsémre volt benne légkondicionáló is. Tartozott hozzá fürdőszoba is, 
ahol egy zuhanykabin, egy mosdó, egy wc és egy bidé kapott helyet. Szerencsére a szobának minden 
ablakát be lehetett sötétíteni és így nem ébredtem fel, hat előtt, amikor a fény már beáradt volna a 
szobába. 
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2.kép: A vendégház, ahol három hónapig laktam. 
 

Az ütetvényben nagyon sok fa van és nagyon sok sor, és a sorok olyan hosszúak, hogy alig látod 
a végét. A legnagyobb területen őszibarack van. Rendezett ültetvény, egy kicsit elhanyagolt, de 
Magyarországon sokan megirigyelnék. A labor elég nagy és elég jól felszerelt, de például a centrifugák 
elég régiek, de jól működnek és hűthetőek. A labor a pinceszinten van, így azt gondolná az ember, hogy 
hűvösebb, de sajnos nem, mert a nap egyenesen besüt az ablakokon. Mondjuk, legalább vannak ablakok. 
Az első hetet főleg a körbevezetés, az ültetény bejárása, a munkatársak és a berendezések 
megismerésével töltöttem. Ezen kívül egy morfológiai megfigyelést kellett csinálnom, történetesen a 
levélmirigyek alakját kellett jellemeznem. Elsőre nem volt könnyű, de a nap végére belejöttem. Ezen a 
héten kellett egy DNS kivonást is csinálnom. Ezeket a mintákat elküldtük SNP elemzésre, ezért nagyon 
precíz és alapos munkát és tiszta és koncentrált DNS kivonatot (min. 150 ng/µl) kellett előállítani. A 
munkatársak nagyon rendesek voltak, mindenben segítettek, amiben csak tudtak. Elég sokan dolgoztunk 
egy helyen, de azért volt saját munkaasztalom. Rajtam kívül hat nő dolgozik ebben a laborban (Valeria, 
Jessica, Elisa, Sabrina, Laura, Maria), és időként lejön a csoportvezető, akivel úgyszintén mindenki jó 
viszonyban van, és ha lejön, akkor inkább beszélgetni szeretne az emberekkel, nem pedig ellenőrizni 
őket. Volt egy nagyon kedves asszisztens (Maria), aki minden apró-cseprő dologban tudott segíteni, 
nem tud angolul és kora alapján kb. nagymamám lehetne, de attól még jól kijöttünk. Nagyon sokat 
segített a munkában, mert feliratozta nekem az összes eppendorf csövet, kezem alá tette a steril pipetta-
hegyes dobozokat, vagy éppen amire szükségem volt. Ezt elég nagy luxusnak éreztem, mert itthon 
sosem tapasztaltam ilyet. 
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3.kép: A munkatársakkal a születésnapi ebédezés után a párkányon. 
 

A tömegközlekedés sem olyan, mint itthon. Az intézet előtt megállt egy busz (720-as), ami 
óránként másfélóránként járt és az egyik metróvégállomásra vitt. A jegy eleinte 1 euró volt, de május 
végén ezt megemelték 1,5 euróra. Azonban a busz menetrend elég furcsán volt, mert eleinte csak annyit 
lehetett tudni, hogy mikor indul a végállomásról, és hogy kb. mennyi a menetidő. De ez még kevésnek 
bizonyult, hogy a busz érkezését kellőképpen ki lehessen számítani. Később megtudtam, hogy van egy 
honlap, ahol a legtöbb busznak az aktuális helyét a megadott megállóba érkezését is meg lehet nézni. 
Mondjuk még ez sem segített azon a problémán, hogy a 720 busz, vasárnaponként nem járt. Ilyenkor 
egy jó húsz perc sétával lehetett elérni, vagy a 702-es busz megállójába vagy a másik irányba a 
Ciampinoi reptérre, ahonnan elég sokféle busz és elég gyakran járt. Metróból kettő van a városban, 
mondjuk azok elég hosszúak, nagyon sok megállójuk van. Ennek ellenére a nevezettességek egy részét 
csak busszal vagy gyalog lehet megközelíteni. Miután az egyik Római egyetemen kiváltottam az 
Erasmusos kártyámat (ESN card), azzal már tudtam venni diákbérletet, ami mindössze 18 euró volt egy 
hónapra. Az még nekem is megérte, aki nem járt be minden nap a városba. 

Az gyakran előfordult a római metrón, hogy valamilyen zene szólt rajta, ez időnként a 
hangosbeszélőből, máskor pedig utcazenészek torkából és hangszeréből érkezett felém. Az teljesen 
megszokott látvány a római metrón, hogy valaki gitárral, harmonikával vagy egyéb hangszerrel felszáll 
és elkezd játszani, körbejár egy kalappal és az emberek dobnak neki aprót és táncolnak, de van, hogy 
énekelnek is. Ez nem egyszer feldobta az utazásaimat. Egyszer az is előfordult, hogy három jókedvű 
fiatal srác, olyan hangulatot csinált a metrón, hogy mindenki táncolni kezdett. Nagyon fura látvány volt.  
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4. kép: A kedvenc képem erről a varázslatos 3 hónapról. 
 

A nevezettességekről. Most írhatnék oldalakat, de talán felesleges, mert már sok jó útikönyv 
született Rómáról. Annyit azért elmondanék, hogy ha gyalogosan jár-kel az ember a városban minden 
sarkon van valami látnivaló. Egy római kóri szökőkút, vagy egy szép klasszicista épület. 3 hónap alatt 
sem lehetett minden kincsét és rengeteg múzeumát végignézni, pedig nagyon törekedtem rá. Mondjuk 
én a kiemelt turistalátványosságokat szépen beosztottam az időben, mert nehezen viseltem a főszezon 
turistahullámait, ezeken a helyeken általában hőség volt és tömeg, hatalmas tömeg. Én éppen ezért 
inkább a zöldterületekre, az árnyékos parkokra és a hűs templomokra koncentráltam. Templomból 
úgyszintén nagyon sok van, én húsznál többen jártam, de még így se láttam a felét se az összesnek. 

Nyelvi szempontból a szakmai dolgokban könnyedén elboldogultam, de a közös ebédek és a 
vásárlások nem voltak egyszerűek, mert az ételek esetén egy csomó speciális szó van a különböző 
elkészítési módokra, a hozzávalókra, mindenfélére és igazából az olaszok szeretnek erről beszélni, ezért 
az ebből fakadó nyelvi nehézségek kissé váratlanul értek. A vásárlásnál is hasonló problémák voltak, 
mert általában valakivel együtt mentem és ilyenkor úgyszintén kajáról, élelmiszerről kellett beszélni. 



Olaszország, Mezőgazdasági biotechnológia Msc. 

Hamar rájöttem, hogy nem tudom se angolul se olaszul a sertés különböző részeit, a darált húst vagy a 
zsemlemorzsát. Majd hamar elvesztettem a szavam értékét gasztronómiai kérdésekben is, azzal a 
húzásommal, hogy az 5 eurós extra szűz olívaolaj helyett az 1 eurós napraforgót választottam. Aztán az 
is feltűnt, hogy az itt kapható sajtok (kb. 30 féle) nagy részéről soha nem is hallottam és csak hogy 
egyszerűbb legyen a helyzet, minden sajt másra való, a típustól és a származási régiótól függően. Például 
a Pecorino Romano az egy kemény főleg tésztához fogyasztható, jól tárolható sajt, a Pecorino Dolce 
egy lágyabb sajt, amit frissen fogyasztanak, kenyérrel vagy salátával. És ha még ez nem volna elég, a 
sajtok többségét több gyártó is készíti és az se teljesen mindegy. A másik érdekes, dolog, hogy nem 
lehetett mindent kapni a szupermarketekben., például elemet a trafikban lehetett venni, újságot meg csak 
újságos bódékban, újságárusoknál. Az étkezést elég olcsón ki lehetett hozni, ha az ember azt ette, amit 
az olaszok, tésztát szósszal. 1 csomag tészta 1-1,20 EUR, a szósz kb. 2-ből jött ki, de ezt simán eszi az 
ember 2-3 napig. A vásárlással a másik gond, az volt, hogy nagyon messze voltak a boltok a szállástól, 
de minden héten meg tudtam kérni valakit, hogy vigyen el kocsival és segítsen nekem a bevásárlásban. 
Ha a munkatársak nem lettek volna ennyire segítőkészek, nem tudom, hogy tudtam volna megoldani a 
hétköznapokat. 

Az időjárásról. 3 hónapot voltam kint, ezalatt 3 olyan nap volt, amikor esett eső, de egyik 
alkalommal sem tartott tovább egy óránál. Nagyon melegek voltak a nappalok és az éjszakák is, nagyon 
korán kelt a nap és sokáig világos volt. Májusban volt, hogy csak 23-24 fok volt délidőben, de ilyenkor 
az olasz munkatársak már hosszúnadrágba és pulóverbe bújtak. Én kicsit furán éreztem magam a póló, 
rövidnadrág párosítással. Szerencsére a szél sokszor fújt és enyhítette a forróságot. Volt egy két olyan 
nap is, amikor a magas hőmérséklet magas páratartalommal párosult és olyankor nem lehetett sokáig 
megmaradni a napon.  

A munkatársakkal hamar megtaláltam a közös hangot és az intézetben gyakran tartottak ilyen 
szülinapozásokat, ahova én is meg voltam hívva. Ilyenkor a szülinapos készült süteménnyel, inni-, 
ennivalóval, és volt idő egy kis beszélgetésre is. Az én születésnapot is megünnepeltük ilyen módon, én 
egy hosszú hétvégére voltam otthon és így tudtam magammal hozni valamennyi tipikus magyar ételt, 
bejglit, fasírtot, miegymást, és ezzel tudtam megkínálni a munkatársakat. Ezen felül gyakran kaptam 
tippeket tőlük, hogy melyik éttermet, nevezettességet érdemes megnézni, hogyan lehet eljutni oda. 
Közösen elmentünk a botanikus kertbe és egy alkalommal pizzázni is. Azóta is emailen keresztül tartjuk 
a kapcsolatot. 

Az Erasmusos közösségbe is sikerült hamar becsatlakoznom, és a kártya kiváltása után alig egy 
héttel, már volt egy két olyan barátom, akikkel kétnaponta összefutottunk a városban. Közösen 
járkáltunk, strandoltunk, buliztunk, sportoltunk, próbálgattuk az éttermeket. A társaság nagy része 
spanyol volt, de velük nem tudtam olyan jó kapcsolatot kialakítani, mert a többségük csak spanyolul 
vagy spanyolos kiejtéssel beszélt olaszul, de nagyon sokan voltak. 10 erasmusos diákból 7-8 spanyol 
volt. Az én barátaim főleg svájciak, németek, görögök, magyarok, lengyelek és franciák közül kerültek 
ki. És természetesen jónéhány helyi olasz szervezővel és egyetemistával. Magyarok olyan 10-11-en 
voltunk kinn. Nagyon klassz kis közösséget alkottak, kár, hogy mire én is megismerkedtem velük, 
elkezdett bomladozni, mert lassanként hazajött abból a társaságból mindenki. Sokukkal mai napig 
tartom a kapcsolatot, bár a nagy részük vagy visszament Rómába, vagy más külföldi országban próbál 
szerencsét.  

Nagyon jól sikerült 3 hónap volt, azok a napok maradtak a legemlékezetesebbek, amikor néhány 
itthoni ismerős meglátogatott engem az örök városban, és már mint régi ismerősömet mutathattam meg 
nekik a várost, a kedvenc helyeimmel, kedvenc éttermeimmel, fagylaltozómmal. Sok látogatóm volt a 
3 hónap alatt, mert szerencsémre elég olcsóak voltak a fapados járatok jegyei. A munkámat azokban a 
napokban, amikor látogatóm volt, ledolgozhattam előre, vagy rugalmas munkabeosztásban, így sok 
értékes időt tudtam együtttölteni a mennyasszonyommal és a barátaimmal is. Az utolsó héten én is 
megtapasztaltam ezt a maradnék is, mennék is érzést, és nem volt könnyű bepakolni a bőröndbe és 
eljönni, de utólag úgy látom, hogy így volt jó. Sose felejtem el, de azért most jó érzés itthon lenni... 


