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„AZ ÍVES BOLTOZAT ALATT”

Cambridge-i tanulmányaimról

1959-ben Vas István különleges megtisztel-
tetésben részesült: a költő meghívást kapott 
a brit külügyminisztériumtól az Egyesült 
Királyságba műfordítói munkája elismeré-
seként. utazásai során ellátogatott a híres 
Cambridge-i Egyetemre, és az ott szerzett 
tapasztalatai ihlették a Cambridge-i elégia 
című művét, melyet azóta a huszadik századi 
magyar líra egyik legfontosabb alkotásaként 
tartanak számon. A versben az 1956-os for-
radalom leverése utáni letargikus érzelmek 
viaskodnak a cambridge-i idillt szemlélő lírai 
énben, azonban a záró sorok egyike már opti-
mista: „A századokon át / Élnek a magyar ko-
ponyák”. Sejthette-e vajon Vas István, hogy 
hatvan évvel később ezen magyar koponyák 
közül mily sokan járnak majd ugyanazon 
ódon falak között, mint ő akkor?

„Tanulj tinó, ökör lesz belőled.”
Jómagam sem gondoltam sokáig, hogy egyszer én is ott fogok tanulni. 2000-ben 
születtem Jászberényben, és egészen 14 éves koromig ott nevelkedtem. Általános iskolai 
tanulmányaimat a Bercsényi Miklós Általános Iskolában kezdtem Halgatné Iványi Edina 
tanárnő osztályában, majd ötödikes koromtól a Lehel Vezér Gimnázium nyolcosztályos 
tagozatán folytattam, ahol Szabóné Gecse Anikó tanárnő volt az osztályfőnököm. Rengeteg 
szép emlék köt a Palotásy János Zeneiskolához is, ahol Bernhardt Andrásné tanárnőtől 
tanultam hegedülni ötéves koromtól kezdve. Érdeklődésem tárgyak széles spektrumát 
fogta át, a természettudományoktól kezdve a magyar és idegen nyelveken át a zenéig és 
a történelemig. Tudásszomjamat számos kiváló mentor enyhítette az évek során, csak 
kettőt említve közülük: Wirth Lajos, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola egykori tanára, 
akivel sok izgalmas tudományos kísérletet végeztünk közösen, és Koczka Sándor, akitől a 
programozás csínját-bínját sajátíthattam el.

Nyolcadik osztályos koromra egyértelmű lett, hogy a matematika, fizika és informa-
tika hármasa foglalkoztat leginkább. Ekkoriban már rendszeres feladatmegoldója voltam 
a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) pontversenyeinek. Sajnos az is 
világossá vált, hogy Jászberény túlságosan kicsi ahhoz, hogy tehetségemet igazán kibon-
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takoztathassam, ezért döntöttem úgy, hogy jelentkezem a Budapesti Fazekas Mihály Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium speciális matematika tagozatára. Az átvételi vizsgám 
sikeres volt, így 2014 őszétől már a fővárosban folytathattam tanulmányaimat.

Minden kezdet nehéz, de fiatalon az ember sokkal gyorsabban hozzászokik a környe-
zetváltozáshoz, ez velem sem volt másképp. A Fazekast méltán tartják az ország legjobb 
középiskolájának: a szaktanárok felkészültsége, pedagógiai érzéke és elhivatottsága pá-
ratlan, csakúgy, mint az ottani diákok szorgalma, tehetsége. Rendszeresen lehet hallani a 
„versenyistálló” szót a patinás intézménnyel kapcsolatban. Szerintem ez igen téves: bár 
számtalan versenyeredménnyel büszkélkedhetnek tanulói, nem erre van „kihegyezve” az 
ott folyó oktatás. Azt egyfajta műhelymunkához lehetne leginkább hasonlítani, ahol a ne-
bulók kíváncsisága és kérdései vezérlik a tanórát, gyakran elszakadva a szigorúan vett 
tantervi anyagtól. Versenyre pedig az megy, akinek kedve tartja.

A továbbtanulás kérdése 11. osztályos koromban merült fel először komolyabban. 
Ekkorra már lényegében eldőlt, hogy matematikával és/vagy fizikával szeretnék majd 
foglalkozni, a kérdés inkább az volt, hogy hová jelentkezzek. Sok felsőbb évfolyamos 
diákról hallottam a Fazekasban, hogy az Egyesült Királyságba mentek egyetemre, ott is 
Cambridge (ritka esetben Oxford) volt a fő célpont. Azelőtt sosem gondoltam volna, hogy 
egy ilyen távoli és előkelő helyre felvételizzek, a bejutás esélye pedig elenyészőnek tűnt. 
Mindenesetre a többi öregdiák példáján felbuzdulva úgy döntöttem, hogy megpróbálom a 
dolgot és elindultam azon az úton, melyen még most is járok.

A felvételi folyamat magyar szemmel nézve igen hosszadalmas: először létre kell hozni 
egy felhasználói fiókot az uCAS nevű digitális felületen (a felvi.hu angol megfelelője), és 
ott mindenféle személyes adatot meg kell adni. A lényegi rész azonban a motivációs levél, 
melyben le kell írni, hogy miért mi vagyunk a legmegfelelőbbek az adott egyetemre és 
szakra, valamint, hogy milyen korábbi eredmények támasztják ezt alá. Egy ajánlólevelet is 
szükséges mellékelni valamely tanárunktól, én a „fazekasos” matematikatanáromat kértem 
meg erre a feladatra. A jelentkezési határidő Cambridge és Oxford esetén viszonylag korai 
– október 15 –, míg a többi angol egyetemnél általában január eleje szokott lenni. Végül a 
feltöltött dokumentumok alapján Cambridge és Oxford a legkiválóbb jelentkezőket meg-
hívja egy interjúra, ami tulajdonképpen egy szóbeli felvételi vizsga.

Én is azon szerencsések közé tartoztam, akik meghívót kaptak, így 2017 decemberében 
életemben először Cambridge-be utaztam. Az interjú szakonként és college-onként (erről 
még később beszélek, hogy pontosan mit jelent) igen változó, mi egy órát kaptunk tíz ma-
tekfeladat megoldására, majd ezekről beszélgettünk két ott dolgozó oktatóval. Eme rövid 
látogatás alatt megtapasztaltam, hogy mi az a két dolog, amitől Cambridge (és Oxford) eny-
nyire kiemelkedik a többi felsőoktatási intézmény közül: egyfelől az a semmihez sem fog-
ható történelmi távlat, amivel a két egyetem rendelkezik, másfelől a személyes odafigye-
lés és folyamatos mentorálás, amely minden egyes diákot megillet. Máig jól emlékszem, 
ahogy az interjúfeladatokon dolgoztam egy pompás teremben, körülvéve 18. századi angol 
tudósok és nemesek tiszteletet parancsoló olajfestményeivel, lent a nyirkos decemberi idő-
ben is makulátlanul zöldellő pázsit látványával. Mindezek után két olyan professzor nézte 
át a megoldásaimat, akik területükön világszínvonalú kutatónak számítanak – én mindösz-
sze 17 éves voltam ekkor!
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Januárban kaptam visszajelzést az interjú eredményéről: ebben az állt, hogy ameny-
nyiben kitűnő eredménnyel érettségizek és a STEP-vizsgán (ez egy Cambridge által hasz-
nált középiskolai matematikavizsga azok számára, akik matematika szakon szeretnének 
továbbtanulni) a megfelelő jegyet érem el, akkor felvételt nyerek az egyetemre. Végül 
minden jól alakult, és 2018 októberében Cambridge-ben, azon belül a Trinity College-ban 
kezdtem felsőfokú tanulmányaimat. Hálás köszönettel tartozom a szüleimnek, akik rendü-
letlenül hittek bennem és mindenben támogattak, nélkülük mindez nem sikerülhetett volna.

„Kollégiumi parkvilágban”
Cambridge és Oxford egyik sajátossága, hogy az egyetemen belül részben autonóm intéz-
mények, úgynevezett college-ok működnek, melyek valamelyikével a diákok mindegyike 
jogviszonyban áll. Csábító ugyan, hogy a college szót a magyar „kollégium” szóval azono-
sítsuk, viszont ez csak részben fedi a valóságot. A college nemcsak szállást biztosít hallga-
tóinak, hanem egyetemi életük jelentős része is ott folyik: többségük ott étkezik, barátko-
zik, társasági eseményekre jár, és bizonyos tanórák is a college-ban kapnak helyet. Magát 
az egyetemet 1209-ben alapították Oxfordból elmenekült tudósok, míg a college-ok folya-
matosan jöttek létre a 13. század végétől kezdve. Kezdetben kis vallási közösségekként 
kell gondolnunk rájuk, amelyek tagjai alapítóik (gazdag nemesek, főpapok, uralkodók) 
támogatásáért cserébe különböző kötelezettségeket vállaltak – például lelki üdvösségükért 
imádkoztak. A college-ok pozíciója a 16. század közepe táján erősödött meg, ekkorra már 
több vezető egyetemi tisztséget is egyes college-ok tagjai töltöttek be.

A Trinity College udvara
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A Trinity College létrejötte is erre az időre tehető. 1546-ban VIII. Henrik uralkodása a 
végéhez közeledett, a király végleg szakítani kívánt a katolikus egyházzal. A szerzetesren-
dek feloszlatását követően félő volt, hogy a teológia fellegvárának számító Cambridge is 
hasonló sorsra jut. Szerencsére Henrik utolsó feleségének, Parr Katalinnak közbenjárására 
másként alakultak a dolgok. A király úgy döntött, hogy inkább egy új college-ot alapít a 
szent és osztatlan Szentháromság (angolul Trinity) tiszteletére két régebbi college, a Mi-
chaelhouse és a King’s Hall összevonásával, valamint pár hostel (középkori szálláshely, 
ahol az egyetem polgárai éltek) hozzákapcsolásával. Thomas Nevile vezetése alatt indult 
meg az impozáns építészeti fejlődés a 17. század elején, viszont a szellemi lökést Isaac 
Newton érkezése adta, aki a college leghíresebb és leginkább tisztelt öregdiákja lett. Azóta 
számos kiváló tudós tanult és dolgozott a Trinity College-ban, mint például James Clerk 
Maxwell, Ernest Rutherford, Srínivásza Rámánudzsan vagy Ludwig Wittgenstein és a 20. 
század Nobel-díjas kutatói közül is jó néhányan.

Ilyen óriások nyomában érkeztem meg Cambridge-be 2018 őszén. Természetesen az idő-
sebb diákok sok hasznos tanáccsal láttak el minket, és az első héten rengeteg programot 
szerveztek, melyek segítettek beilleszkedni és ízelítőt adni a cambridge-i élet legjavából, 
majd egy ünnepélyes szertartás keretében hivatalosan is a college és az egyetem tagjává 
választottak bennünket. Egy híres kihívásnak is tanúja lehettem ekkor, méghozzá az éven-
ként megrendezett Trinity Great Court Run-nak, mely során a rajthoz állók megpróbálják 
körbefutni a Trinity College udvarát, míg az óra déli tizenkettőt üt – egészen pontosan 339 
métert nagyjából 44-45 másodperc alatt, melyhez kivételes atlétikai képességek szükségesek. 
(A Tűzszekerek című filmben is látható erről egy jelenet, bár nem Cambridge-ben forgatták).

„Tej és erős tea”
A Cambridge-i Egyetem lényegében bentlakásos intézmény. Minden hallgató a saját szo-
bájában lakik a tanév során, melyet a college-tól bérel. Angol viszonylatban kedvező az 
ár, körülbelül negyvenezer és hetvenezer forint között mozog a bérleti díj egy hétre, attól 
függően, hogy mennyire felszerelt a szoba (néhányban van vízcsap, hűtőgép, ritka eset-
ben zuhanyzó, WC), milyen tágas, hol helyezkedik el stb. A szállások tisztaságáért külön 
személyzet, az úgynevezett bedder-ök felelnek. Főként a konyhákat, mosdókat, fürdőszo-
bákat takarítják, de hetente néhányszor a diákok szobájában is porszívóznak, beágyaznak, 
kellemes társaságot nyújtva a feszült hétköznapok során. Sok ismeretség köttetik az egy 
lakrészen osztozó tanulók között is. Én például első év óta jó barátságot ápolok számos 
emberrel (akad köztük angol, skót, francia, szlovák, német), akikkel ugyanazon a folyosón 
éltünk a kezdeti időkben, és gyakran szerveztünk közös főzéseket, kirándulásokat.

Attól függetlenül, hogy pár angol ismerősre természetesen szert tettem az évek során, 
általánosságban sokkal könnyebb volt megtalálni a közös hangot olyanokkal, akik szin-
tén nem Nagy-Britanniából származtak. Ennek a nyelvi akadályokon kívül valószínűleg a 
szigetország és az európai kontinens között tátongó kulturális szakadék volt az oka. Egy 
roppant különböző történelemmel és hagyományokkal bíró helyről beszélünk, ahol más 
dolgok hangsúlyosak és vannak napirenden (rasszok, társadalmi osztályok, konzervatívak 
és munkáspártiak, királyok és királynők), mint otthon, és ahol ugyan szívélyesen bánnak az 
idegenekkel, de legbensőbb köreikbe csak nagyon ritkán engedik be őket.
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Gyakran tapasztaltam továbbá, hogy az angol konyha szapulása remekül összehozza 
a külföldről érkező diákokat: semelyik nemzetiség nincs ugyanis felkészülve a brit 
gasztronómia elképesztő sivárságára és íztelenségére. Nem csoda, hogy „angol étterem”, 
mint olyan, egész egyszerűen nem létezik. Ha mégis ilyen helyet akarunk találni, akkor 
egy pubba érdemes ellátogatnunk, ahol kellemes söröket (ale-eket) ihatunk, és angol 
ételeket is fogyaszthatunk, melyek többnyire kimerülnek a marhasültben, hamburgerben 
és fish&chips-ben. Érdekes módon viszont a sokakat megbotránkoztató tejes tea nekem 
kifejezetten bejött, és a vasárnaponként ráérősen elköltött villásreggelik, az úgynevezett 
brunch-ok (ahol főleg tükörtojást, bacont, pirítóst, babot, kolbászt, grillezett paradicsomot 
és véres hurkát szolgálnak fel) is igazán tetszettek.

„A Cam folyón ugyanígy / Siklottak puntjaik”
A város a Cam folyó partjára épült (maga a Cambridge név is innen ered: „híd a Cam fo-
lyón”), mely végighalad a college-ok gyönyörű épületei mentén, sok-sok régi híd alatt. A 
turisták és a diákok egyik kedvenc időtöltése (már ha az időjárás engedi) a folyón való hajó-
kázás, angol szóval puntolás, mely során páratlan kilátás nyílik az egyetem nevezetességeire 
– mindenképp érdemes kipróbálni, ha arra jár az ember. Egy körülbelül hatszemélyes ladikot 
kell elképzelni, melyet valaki hátul állva egy négy méter hosszú rúd segítségével hajt és kor-
mányoz. Kicsit furcsán hangzik, de tapasztalatból tudom, hogy nem olyan nehéz belejönni.

ugyancsak cambridge-i (és oxfordi) jellegzetességnek számítanak az úgynevezett for-
malok, magyarul díszvacsorák. Minden college rendelkezik saját étkezővel, melyek sok 
esetben önmagukban is lélegzetelállító építészeti remekműnek számítanak. Bár nem tu-
ristalátványosságként funkcionálnak, hanem a mindennapi élet szerves részét képezik, 
ugyanis ott reggeliznek, ebédelnek és vacsoráznak a tanulók és az oktatók egyaránt. He-
tente párszor gyertyafényes díszvacsorákat is rendeznek, ahol jutányos ár ellenében egy 
három-, kivételes esetben négyfogásos étkezést költhetnek el az arra jegyet váltók, amely 
mellé gondosan választott borokat és néha portóit szolgálnak fel. (Egyes college-okban 
megengedett saját üveg bort vinni a vacsorához, de ezt a Trinity College-ban rossz tapasz-
talatok miatt megszüntették.) A legtöbb helyen kötelező elegáns öltözetben megjelenni és 
talárt (angolul gown-t) viselni, amelyet egyébként minden hivatalos eseményen (például 
ballagáskor) szintén fel kell venni. A díszletek ezen együttese mindig igazán különleges 
hangulatot varázsol az ősi falak közé.

Minden college-nak van saját kápolnája, élén a káplánnal, mely fontos szerepet tölt be a 
mindennapi életben: különböző ceremóniák, koncertek és természetesen az istentiszteletek 
színhelye. Jó néhányat kiemelkedő műemlékként tartanak számon, a King’s College kápol-
nája például (mely Cambridge egyik leghíresebb szimbólumává vált) a késő angol gótika 
talán legékesebb példája. Világhírűek az itt működő kórusok is, melyek főként a miséken 
szerepelnek, viszont más fellépéseik, turnéik is vannak: többek között a BBC általában a 
King’s College-ból sugározza a karácsonyi műsorát, de a St. John’s College együttese is 
gyakran szerepel a rádióban. Eme két college kórusa azért is különleges, mert kizárólag 
férfiak alkotják őket: a magasabb szólamokat nagyon fiatal fiúk éneklik, misztikus hang-
zást teremtve a szemkápráztató templomokban. A zenei élet egyébként is igen élénk a 
városban, számtalan diákzenekar muzsikál a legmagasabb színvonalon.
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Non scholae, sed vitae discimus
Formalok és puntok ide vagy oda, a tanév gyorsan elkezdődött és vele együtt a tanulás is. 
Cambridge-ben nem félévekre, hanem harmadévekre (angolul termökre) van osztva az 
év. Az első, Michaelmas nevű nagyjából október elejétől december elejéig tart, a második 
(Lent) január végétől március végéig, míg a harmadik (Easter) május elejétől június végé-
ig. A szemfüles olvasó itt is felfedezheti a keresztény hagyományokat: Michaelmas Szent 
Mihály napjára (szeptember 29.) utal, Lent a nagyböjti időszakra, míg Easter húsvét ün-
nepére. Minden tantárgyhoz az egyetem biztosít előadásokat, azonban gyakorlatok helyett 
jóval személyre szabottabb módon van lehetőség feldolgozni az anyagot az úgynevezett 
supervisionökön (magyarul kb. konzultációkon). Matematika szakon mindenkinek meg 
kell oldania az adott tárgyból kitűzött feladatokat, majd ezek megoldásait beszélik meg a 
diákok a szakterületet jól ismerő konzulenssel. Két hallgató jut egy oktatóra, ami roppant 
közvetlen légkört teremt, teret ad a tanulók egyéni igényeinek figyelembevételére. Gyakran 
előfordul, hogy a tanterven felüli anyagot mutat be a tanár, de arra is akad példa, hogy az 
előadáson nehezebben érthető tételeket, bizonyításokat magyaráz el jobban. (Társadalom-
tudományok esetén kicsit másképp zajlanak a konzultációk: az előre kiadott könyveket, 
cikkeket kell elolvasni, és ezek felhasználásával egy hozzájuk kapcsolódó témáról esszét 
írni.) Ez az egyedülálló, „testreszabott” oktatási rendszer teszi a Cambridge-i Egyetemet a 
világ legkiemelkedőbb felsőoktatási intézményei egyikévé. Tanulmányaik kezdetétől szin-
te sehol máshol nem követik a diákokat ilyen szoros figyelemmel a kiváló professzorok.

A számonkérések is egészen másképpen működnek, mint Magyarországon. Az első 
két harmadévben egyáltalán nincsenek vizsgák, azokra csupán a harmadik term végén ke-
rül sor. Ebből kifolyólag az utolsó harmadév szinte teljes egészében a vizsgafelkészülés 
időszaka. Történelmi érdekesség, hogy a 18. században létrehozott vizsgák még szóban 
zajlottak, nem voltak kötelezőek (csak az vett részt rajtuk, aki szerette volna megméret-
tetni magát), és ami a legkülönösebb: csak matematikából lehetett kollokválni. Később 
már (és azóta szinte kizárólagosan) írásban folytak, de a matematika elsőbbsége – ami 
jórészt Isaac Newton sikereiből fakadt – egészen a 19. századig megmaradt. Manapság 
persze minden tárgyból külön vizsgák vannak, amik humán szakokon zömmel esszéírásból 
állnak, míg reálterületeken feladatmegoldásból. Roppant kompetitív felmérésről van szó, 
ugyanis a diákokat egymáshoz képest osztályozzák. A legjobb a First minősítés, melyet 
(szaktól függően) a legjobb 20-30 százalék érdemelhet ki, ezután következnek sorban az 
Upper Second, Lower Second, Third, Pass és Fail jegyek. A hallgatók csupán elenyésző 
hányada bukik meg, mert az alapos felvételi procedúra biztosítja, hogy csak a legkiválóbb 
és legszorgalmasabb jelentkezők kerülhessenek be az egyetemre.

„Nyolc óra szórakozás”
Szerencsére számos lehetőség nyílik a kikapcsolódásra a hosszú tanév után. Az úgyneve-
zett May Week-en (melyre nevével ellentétben nem májusban, hanem június végén kerül 
sor) kerti partik, evezősversenyek, szabadtéri koncertek sokasága várja a szórakozni vágyó 
hallgatókat. A társasági élet csúcspontjai ilyenkor az úgynevezett May Ball-ok, melyek 
nagyszabású éjszakai bálok, a legtöbb college minden évben rendez ilyet. Az uraknak 
szmokingban (ritka esetben frakkban) kell megjelenniük, míg a hölgyeknek estélyi a köte-
lező viselet. Óriáskerék, dodzsem, tűzijáték, technozene, pezsgő korlátlan mennyiségben, 
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elegáns ifjak, LED-fényben úszó gótikus falak – ezek a fényűző esték életre szóló él-
ményt adnak minden résztvevőnek.

Az egyetem szerves részét képezik a különböző diákegyesületek, melyekből több 
százat tartanak nyilván. Mindenféle sportot ki lehet próbálni, és sokat egészen profi szin-
ten is lehet űzni. A legnagyobb hagyománya egyértelműen az evezésnek van, az összes 
college rendelkezik saját csapattal, míg az egyetemi válogatott világszínvonalúnak szá-
mít. Az úgynevezett Boat Race az angliai sportnaptár egyik legfontosabb eseménye, egy 
évenként megrendezett evezős verseny a Temzén Oxford és Cambridge között. Ezenfelül 
tudományos, politikai, vallási és más diákkörökből sincs hiány, melyek minden héten 
szerveznek különféle programokat, előadásokat, közösségi összejöveteleket. Találunk 
még nemzeti diákszervezeteket, melyek az egyes külföldi országokból érkező tanulók 
számára nyújtanak támogatást. Én is sokféle dolgot kipróbáltam, mióta Cambridge-ben 
vagyok, például taekwondóztam, bridzseztem, játszottam vonószenekarban, énekeltem 
kórusban, jártam társastáncra és tanultam spanyolul is az egyetem nyelviskolájában – a 
hétköznapok mindig mozgalmasak voltak.

„Víg magyar koponyák”
Az egyesületek között természetesen kitüntetett helyet foglal el a Cambridge-i Egyetemi 
Magyar Társaság, mely nagy múltra tekinthet vissza. Elsőként az 1956 után kivándorolt 
magyar diákok alapították meg, azonban ez a kezdeményezés hamarosan elhalt, hiszen a 
hidegháború miatt a magyar hallgatók túlnyomó része nem tudott külföldi egyetemre be-
iratkozni. A rendszerváltás környékén volt még egy fellángolás, melyet főként a frissen lét-
rejött ösztöndíjakat elnyerő diákok fűtöttek, de nemsokára ennek is vége szakadt. Jelenlegi 

A King’s College kápolnája, Cambridge városának ikonikus jelképe.
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formájában a Társaság 2011-ben alakult újra. Mivel ekkor Nagy-Britannia még az Európai 
unió tagja volt, kedvező feltételekkel lehetett külföldön tanulni. Azóta Magyarországról 
népességarányosan kimagaslóan sok diák került be a Cambridge-i Egyetemre, az elmúlt 
időszakban nagyjából 30-40 magyar elsőéves kezdte meg ott tanulmányait. Rengeteg iz-
galmas kirándulás, filmnézés, parti, díszvacsora és még sok más program várja a Társaság 
tagjait, ahol nemcsak magyarokat, de a magyar kultúra iránt érdeklődő külföldi hallgatókat 
is sok szeretettel látunk. Kiemelt célunk, hogy a magyar középiskolások között népsze-
rűsítsük a cambridge-i továbbtanulást és segítsünk a felvételi folyamatban részvevőknek. 
Jómagam is aktívan részt vettem a Társaság életének szervezésében: a 2019–20-as tanév-
ben én voltam az egyik eseményfelelős, majd a rákövetkezőben én töltöttem be az elnöki 
pozíciót. Nagy megtiszteltetés volt, hogy Boros Misi elfogadta meghívásunkat, és 2020 tava-
szán bámulatos zongorajátékával kápráztatta el a cambridge-i közönséget a Trinity College 
kápolnájában tartott koncertjén – azt hiszem, erre a rendezvényünkre vagyok a legbüszkébb.

„Vergődve, megromolva és bizalmatlanul”
A koronavírus-járvány sajnos rettenetesen megtépázta az egyébként pezsgő egyetemi éle-
tet. 2020 tavaszán az egészségügyi helyzetre való tekintettel a Cambridge-i Egyetem be-
zárta kapuit, és távoktatást rendelt el az utolsó harmadévre. Ez példa nélküli intézkedés 
volt: még a két világháború alatt is hellyel-közzel folyamatosan zajlott az oktatás, legutol-
jára az 1665-os nagy londoni pestisjárvány idején történt hasonló. (Ekkor Isaac Newton 
is kényszerűen visszavonult Cambridge-ből két évre woolsthorpe-i birtokára, ahol áttörő 
felfedezéseket tett a matematika és a fizika területén – sajnos legtöbbünk számára nem bi-
zonyultak ilyen termékenynek a lezárások, azt hiszem.) Bár a következő tanév már jelenléti 
oktatással indult, a kötelező maszkhordás, tesztek, bonyolult és szigorú szabályok, online 
előadások és konzultációk sajnos sokat elvettek Cambridge varázsából. A brit vírusvariáns 
miatt 2021 januárjában újra teljesen bezárt az egyetem, de a tavasz új reményt hozott, és 
áprilisban vissza lehetett oda térni, de a távolságtartás megmaradt. Bízzunk benne, hogy 
hamarosan javulni fognak a körülmények.

A pandémián kívül persze a Brexit volt a másik nagy probléma, ami mindenkinek fej-
fájást okozott az utóbbi pár évben. Nekem még hatalmas szerencsém volt, hogy 2018-ban 
kezdtem meg tanulmányaimat, így még európai uniós feltételekkel, vízum nélkül költöz-
hettem ki, valamint a tandíjam is ugyanannyi volt, mint a brit diákoké. Ez 2021-ben azon-
ban megváltozott, most már nemzetközi díjszabás érvényes az európai tanulókra is, és 
brit diákhitel felvételére sem jogosultak a továbbiakban. Nagy érvágást jelent ez az eddig 
virágzó magyar–angol felsőoktatási kapcsolatokra. Rengeteg tehetséges magyar gyerek 
esetén anyagi okok miatt lehetetlenül el a külföldi továbbtanulás, és az angol egyetemek is 
számos briliáns hallgatótól esnek el.

Nekem is bizonytalan egyelőre, hogy mit hoz a jövő. Egy évig még biztosan Camb-
ridge-ben leszek mesterképzésen, és szívesen maradnék doktoranduszként, ha lesz rá le-
hetőségem. Leginkább a matematikai fizika tetszett meg az ott eltöltött idő során, főként 
ehhez kapcsolódó tárgyakat vettem fel idén (statisztikus és kvantumtérelmélet, részecskefi-
zika, differenciálgeometria stb.) és errefelé szeretnék majd továbbmenni. A jelentkezési 
határidő a legtöbb brit doktori pozíció esetén január-február környéke, így addigra kell 
témavezetőt találni, kutatási tervet írni, ami nem könnyű feladat. Jelenleg még nincs ezek-
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ről konkrét elképzelésem, de az ősz során kapunk ebben segítséget különböző cambridge-i 
oktatóktól. Extra nehézség, hogy Angliában a doktoranduszok bár taníthatnak fizetésért 
cserébe, ugyanúgy tandíjat fizetnek, mint az alapszakos diákok, és az ösztöndíjakra külön 
kell pályázniuk, a támogatott helyek száma pedig igen limitált.

„Hol is vagyok? Szívem ritmust cserél.”
Remélem, sikerült fellebbentenem a fátylat Cambridge fennkölt és titokzatos egyeteméről. 
Mindenkinek szívből ajánlom, hogy ha teheti, látogasson el oda és csodálja meg maga azt 
az egyedülálló építészeti, kulturális és tudományos örökséget, melyet ez a város képvisel. 
Garantálhatom, hogy ilyen élményben sehol máshol nem lehet részünk: itt ugyanis az íves 
boltozat nem valami kiállítási tárgy vagy színpadi díszlet, hanem a mindennapok szerves, 
lélegző része, tanúja a diákok örömének és bánatának, alatta zajlik a munka és a szórako-
zás is. Ami viszont még elképesztőbb, hogy egy jászsági fiatal is eljutott ide, megmutatva, 
hogy a vagyon és a rang ma már sokkal kevesebbet ér, mert az állhatatosság és a szorgalom 
minden akadályt legyőz.
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