
  

      

2020/2021 tavaszi félév 

ZÁRÓBESZÁMOLÓ 

Kiss Hajnalka Éva 

 

Készült a Keleti Üzleti Akadémiai Központ (OBIC) hallgatói mobilitási 

programjának keretében 



 1  

Záróbeszámoló 

Kiss Hajnalka Éva 

Kereskedelem és marketing alapszak, Külkereskedelmi Kar 

Bevezetés 

Sziasztok! Kiss Hajnalka vagyok, harmadéves alapszakos hallgató a BGE 

Külkereskedelmi Karán, és a 2020/21-es tanév tavaszi félévében Dél-Koreában 

tanultam a Kookmin University-n, Szöulban, az OBIC mobilitási programjának és 

ösztöndíjának hála.   

A koreai utazásom tagadhatatlanul eddigi életem legnagyobb kalandja volt, ami 

rengeteg szép élményt, de ugyanakkor hatalmas kihívásokat is tartogatott, amiknek 

egyaránt roppant hálás vagyok. Őszintén szólva, a sok korábbi beszámolót olvasva 

féltem, hogy nem sok újdonságot tudok mondani, azonban ez hamar megcáfolódott. 

Ezért szeretném megosztani veletek az én történetemet, hogy én hogyan éltem meg a 

koreai álmot. Remélem élményeim és tapasztalataim nemcsak számomra, de 

másoknak is tanulságosak lehetnek. 

Megérkezés és hazaút 

Papírok, reptér és karantén 

Engedjétek meg, hogy beszámolómat előszőr az utazásom körülményeinek 

taglalásával kezdjem, ugyanis úgy gondolom, hasznos és érdekes lehet az utazni 

vágyóknak, és általánosságban az utókor számára is, hiszen nagyban befolyásolta a 

koronavírus, ami ekkor már egy kiforrott rendszert hagyott maga után. Ez sajátos 

élményekkel gazdagított egy ilyen nyakatekert időszakban, amit minden ország 

ugyanúgy, de mégis máshogy élt meg világszerte.  
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Tehát az oda- és hazautazásomhoz is, főleg a koronavírus miatt, számos papírra és 

előkészületre volt szükségem. A Koreába tartó gépem felszállása előtt 72 órával 

ugyanis negatív koronavírus PCR tesztet 

kellett produkálnom, aminek angol nyelvű 

igazolását a reptéren fel kellett mutatni. 

(TIPP: nem az igazolás kiállításától, hanem a 

teszt időpontjától számítják a 72 órát!) Sajnos 

számomra ez se ment éppen 

zökkenőmentesen, ugyanis pár órával 

kicsúsztam a 72 órás időintervallumból, 

amikor a varsói reptéren át kellett szállnom. 

A személyzet heves telefonálásai és fél óra várakozás után végül szerencsére minden 

rendben volt, és gond nélkül felszállhattam a második járatomra is. Az út ugyan 

hosszú volt, összesen kb. 12-13 óra, de filmnézéssel és játékokkal (aludni nem tudtam) 

könnyen elütöttem az időt. 

Amikor leszálltam az Incheon International Airport-on, az emigrációs és karantén 

ügyintézés kavalkádjában találtam magamat, mondhatni hullafáradtan. A reptér 

teljesen üres volt, az én gépemről leszállt utasokkal együtt keringtem asztalról 

asztalra, ahol először felvették a karantén szállások adatait. Tudni érdemes, hogy 

kiutazásom előtt a Kookmin utasítására magamnak kellett karantén helyet intéznem. 

Én egy Airbnb-t választottam egy olyan goshiwon házban, ami a kormány által 

elismert karantén szállásként is funkcionált. Tehát ennek a helynek az adatait és az 

ottani kontakt személy számát kellett megadni, majd letölteni egy appot, amin 

keresztül napi kétszer számot kellet adni az esetleges koronavírus-tünetekről a 

karantén alatt. Ez az app továbbá megnyitott állapotban a tartózkodási helyzetet is 

megadta, így megfigyelhető volt, ha esetleg valaki elhagyta a karantént.  

Ezután a bevándorlási pultoknál, amikből jó sok volt, felvették a további adataimat, 

ami zökkenőmentesen ment. Végül átvehettem a poggyászomat és megindulhattam 

kifelé a reptérről. Azonban mielőtt tényleg kisétáltam volna, egy csapat személyzet 

ellenőrizte melyik egyetemre jöttem tanulni és megjelöltek matricával, hogy cserediák 

vagyok. Ezek után adtak brosúrákat, amik részletes útmutatást adtak a karanténról: 

Útvonalam 
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a karanténozóknak alkalmuk volt házhoz rendelni ételt, eszközöket, és még koreai 

SIM-kártyát is többek között. (TIPP: erősen ajánlott ezen szolgáltatások igénybevétele, 

ha nem akar éhen halni az ember és több tízezer forintos telefon számlát gyártani!)  

Továbbá elmagyarázták hogyan tudok eljutni a karantén szállásomra és 

megcsináltatni a kötelező, megérkezés utáni PCR tesztet. Mivel balszerencsémre az 

egyik legfontosabb ünnepnapon érkeztem (Holdújév), a tesztelő állomások korábban 

zártak, így nem volt alkalmam rögtön tesztet csináltatni, amit másnap kellett 

megejtenem nagy nehézségek árán. (TIPP: az utazni vágyók lehetőleg ne ünnepnapon 

érkezzenek az országba!) A tájékoztatás után egy taxipultnál rendeltek nekem 

speciális karantén taxit. Közlekedés szempontjából a karantén taxit, egy ismerős vagy 

családtag járművét, vagy speciális reptéri buszt lehetett használni a karantén 

szállásra való utazáshoz. Én a taxit választottam, mert ez tűnt a legegyszerűbb 

megoldásnak, viszont sajnos igencsak borsos ára volt.  

A karanténba való megérkezésem után 

megkezdődhetett 14 napos száműzetésem 

apró, ablaktalan goshiwon szobámban. De 

mielőtt még belehuppanhattam volna a teljes 

semmittevésbe, másnap reggel el kellett 

mennem tesztelni. Azonban a Holdújév miatt 

ezúttal nem tudtam karantén taxit rendelni, 

így a másik megengedett alternatívát voltam 

kénytelen választani, hogy elmenjek a Mapo-

gu Public Health Center-be. Mivel tömegközlekedést tilos volt használnom, ezért 

sétálnom kellett. A körzeti tesztelő hely azonban sajnos igencsak messze volt, így oda-

vissza több mint 8 km-t voltam kénytelen lesétálni erős jetlag-gel, loholva (mert 

megint korán zárt az állomás). De túléltem, a tesztelés gyors volt és kezdődhetett a 

karantén. A sok semmittevés után azonban száműzetésem utolsó előtti napján még 

egyszer meg kellett ismételnem a kis túrámat a tesztelő állomásra, ami másodjára se 

érződött sajnos rövidebbnek, de a séta közben felfedeztem szinte egész Mapo-t, Szöul 

egyik kerületét. (TIPP: érdemes a kerületi Health Center-hez közel eső karantén 

szállást keresni!) 

Séta a tesztelő állomásra – Mapo-gu 
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Most viszont ugorjunk előre az időben a hazautazásomhoz, ami már jóval 

gyorsabban és nyugisabban telt. Papírokra és igazolásokra itt is szükségem volt 

ugyan, mivel sajnos mobilitásom vége előtt pár héttel (spoiler) koronavírus pozitív 

lettem. Így a magyar reptéren bizonyítanom kellet átesettségemet, hogy elkerüljem a 

kötelező házi karantént, amihez mindenféle igazolást kellett összehalásznom, 

némelyiket jó pénzért (és végül meg se nézték rendesen a reptéren). Ezúttal 

semmilyen PCR tesztre nem volt szükség. Azonban hazautazásom valóban 

zökkenőmentesen telt. Szomorúan gyorsan átsuhantam a szinte üres incheon-i 

reptéren és szálltam fel az ismét varsói járatomra, majd érkeztem meg végül 

Magyarországra, épségben (karantén nélkül!). 

Kookmin University 국민대학교 

Tárgyfelvétel, órák, kampusz és kollégium 

Még a kiutazásom előtt regisztrálnom kellett a Kookmin útmutatásai szerint az 

egyetem oktatási rendszerébe a tárgyfelvételt megelőzően. A tantárgyak felvétele több 

hullámban volt lehetséges: voltak időpontok, amikor „kosárba raktuk” a tárgyakat, 

ami a Neptun rendszerében itthon az órarendtervezésnek felel meg, és volt több nap 

is, amikor ténylegesen fel lehetett venni a kosárba került tárgyakat. A kurzusok 

keresése azonban a teljesen koreai rendszerben trükkös volt ugyan, de nem lehetetlen 

és gyorsan belejöttem. (TIPP: érdemes kimásolgatni a kurzusok és tanárok koreai 

nevét és azt beírni a keresőbe, és bővítményt 

használni az oldal lefordítására!) A Kookmin 

által elküldött útmutatók pedig szerencsére 

nagyon érthetően magyarázták el a felület 

használatát, így ezzel nem volt sok gondom. Az 

én kosaramba kb. 5-6 kurzus került elsőre, 

amiket aztán később még változtattam a kijelölt 

időpontokban. A Kookmin előírása szerint a 

cserediákoknak minimum 12 kreditet fel kellett 

venniük, amit én 4 db 3 kredites tárggyal 

ügyeskedtem ki.  

Kookmin University – Bugak Hall 
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A tárgyak regisztrálásának első napján (ekkor már a koreai karanténomat 

töltöttem) felvettem tehát a kosárban lévő tárgyaimat, amik a következők voltak: 

Marketing, Business Communication, Basic Korean és Organizational Behavior.  Az 

itthoni tanulmányaim miatt én a Business Administration szakjára lettem beosztva, 

ami azonban nem korlátozott le abban, hogy más szakok (pl. International Business) 

tárgyait is felvehessem (amit végül nem tettem meg). A tárgyregisztrálás számomra 

kb. 2 percet vett igénybe és minden kiválasztott kurzusomra elsőre bekerültem. 

Később, amikor beszéltem diáktársaimmal, kiderült ugyan, hogy csak én voltam ilyen 

szerencsés, mások ugyanis sokadig próbálkozásra tudtak felvenni kurzusokat, amiket 

csak B-tervnek szántak. Tehát én személy szerint a többi regisztrációs napon már 

nem sok mindent csináltam, és nem is változtattam a tárgyaimon. Azonban a tanítás 

megkezdésével az első héten tartották az „Add and drop” időszakot, ami annyit tett, 

hogy lehetőség volt a felvett órákat meglátogatni és eldönteni, hogy maradni akarunk-

e vagy kurzust akarunk váltani. Miután részt vettem az első Basic Korean órán és 

rájöttem, hogy valóban igencsak basic, úgy döntöttem kurzust váltok, így felvettem 

helyette a Korean 1-t, ami az én koreai nyelvtudásomnak már megfelelőbbnek 

ígérkezett. (TIPP: csak azonos kreditértékű tárgyra lehet cserélni a leadott kurzust!) 

A tanítás az egész félév alatt sajnos online 

formában zajlott a Zoom és a Kookmin saját E-

Campus nevezetű felületén. Az utóbbin kaptuk 

meg az órai anyagokat és oktató videókat, amik az 

előadásokat helyettesítették, és egy bizonyos 

időkorláton belül kötelező volt őket 100%-ig 

lejátszani, mert csak így kaphattuk meg a 

jelenlétit. Az E-Campusra kellett feltöltenünk a 

beadandóinkat és házi feladatainkat is. A 

szemináriumok a már említett Zoom-on voltak 

megtartva, ahol a tanárok preferenciái szerint, 

néha kellett, de legtöbbször nem volt szükséges kamerát kapcsolnunk.  

A kurzusok elvárásai is az oktatóktól függtek: volt, aki lazábban kezelte ezeket, de 

volt, aki igencsak komolyan, amit én nem bántam, mert így keményebb munkára 

Bukhansan Nemzeti Park a kampuszról 
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sarkallott, ami frissítően hatott rám, személy szerint. Az egyik oktatóm továbbá az 

évközi teszteket is szigorú szabályok szerint vezényelte le: kétoldalas útmutatót 

kaptunk milyen szabályok érvényesek, és ha valamit nem megfelelően hajtottunk 

végre a teszt folyamán, akár rosszabb jegyet is kaphattunk. Ugyanis ezen a kurzuson 

fel kellett vennünk magunkat videóra, ahogy megoldjuk a teszteket és az év végi 

vizsgát, és feltöltenünk YouTube-ra, majd megosztani a professzorral a privát linket. 

Első sorban erre azért volt szükség, hogy ne tudjunk puskázni és valóban 

felkészüljünk a dolgozatokra. De ezek ellenére is ez a kurzus (Organizational 

Behavior) volt a kedvencem az összes közül, ugyanis nagyon érdekes csoport-

projektünk volt a félév során: egy tényleges koreai cég szervezeti felépítését, 

dinamikáját és kultúráját kellett megvizsgáltunk testközelből. Szerencsére az egyik 

koreai csapattársam rokona egy nyelviskolákat üzemeltető cégnél dolgozott, ezért 

megengedték, hogy készítsünk a tanárokkal és menedzserekkel face-to-face 

interjúkat, és meglátogassuk az egyik irodájukat. Nagyon élveztem, hogy betekintést 

nyerhettem egy igazi koreai munkahelyre, és vizsgálhattam az ott dolgozók 

munkamorálját és a szervezet kultúráját. Ez főleg azért is hagyott mély nyomot 

bennem, mert egy ideje foglalkoztat, hogy akár kint dolgozzak.  

A többi kurzus is igencsak részletes volt, és szinte az összes órán csoportokra lettünk 

osztva és közös projekteken kellett dolgoznunk. Érdekes és tanulságos volt más 

nemzetiségű emberekkel együtt alkotni valamit és megismerni ennek az árnyoldalait 

is: nyelvi nehézségek, félreértések, ütköző munkastílus és felfogás stb. De 

tagadhatatlanul sok tapasztalatot szereztem ezzel, amiért nagyon hálás vagyok. A 

legtöbb csapattársammal a projektmunkák kapcsán szerencsére találkoztam többször 

is, még a járványhelyzet és online oktatás ellenére is. 

Most beszéljünk kicsit a Kookmin University kampuszáról, ami számomra nagyon 

varázslatosan hatott: a háttérben gyönyörű, festői hegyek, sok zöld és rengeteg 

cseresznyevirág (legalábbis tavasszal). Imádtam a „tipikus” koreai hangulatot, ami 

övezte, és az épületek modernségét és felszereltségét. A kampuszon ugyanis elérhetők 

voltak éttermek (Subway és menza is), pékség, kávézó, élelmiszerboltok, bank és még 

sok minden más, ami a mindennapi élethez kellhet. (TIPP: a bevásárlást érdemes a 

környező kisboltokban megejteni inkább!) Azonban a festői, vad tájnak ára is volt: a 
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kampusz ugyanis a város szélén helyezkedett el, messze a legtöbb, fiatalok által 

kedvelt helytől, mint például Hongdae, ahová szinte minden hétvégén ellátogattam. 

De ennek ellenére nagyon megszerettem a kampuszt, és élmény volt mászkálni és 

felfedezni a kis sarkokat. 

A kampusz területén többek között 

megtalálható volt a kollégium is, ahol a 

tanítási félév másfél hónapját töltöttem, míg 

ki nem költöztem. A sok folyosóval összekötött 

épület külön volt választva férfi és női 

részlegre, és a szárnyak liftjeit is csak az 

adott nem használhatta. Később hallottam 

csak pár régi Kookmin diáktól, hogy a 

koedukáció hiánya a konfucianizmus 

eszméire vezethető vissza. Az on-campus kollégium szobái mind 4 személyesek voltak, 

két emeletes ággyal, két kézmosóval, saját vécével és fürdőkabinnal. A szobában 

mindenkinek ki volt osztva előre, hogy melyik részleget használhatja és kell 

takarítania. Ugyanis minden hétfő este lecsekkolták a szobát, és hogy mindenki 

elvégezte-e a kijelölt helyének takarítását. A szobában négyen laktunk, a lakótársaim 

mind indonéz lányok voltak, mind különböző szakokkal. Ahogy azt már említettem, 

csak másfél hónapot töltöttem a kollégiumban. Leginkább kulturális okok miatt 

sajnos jobbnak láttam, ha kiköltözöm. Így április közepén lakhelyet változtattam, és 

a már korábban említett, számomra kedves Hongdae környék közelébe költöztem egy 

kis goshiwon-ba (véletlenül sem a korábbi karantén szállásra mentem) Sinchon-ban. 

A Kookmin nagyon segítőkész volt az új lakhelyem lejelentésében, ugyanis költözés 

esetén 14 napon belül be kell jelenteni a kormánynak az új lakhelyünket. Számomra 

ez se ment zökkenőmentesen (nem megfelelő dokumentumot töltöttem fel a kormány 

weboldalára), de a Kookmin csapata mindenben segített, és lelkiismeretesen 

egyengette utamat az eljárás során. (TIPP: ne féljünk segítséget kérni a Kookmin-tól!) 

A koreai élet 

A kint töltött majdnem fél évem alatt Szöul hétről hétre egyre jobban az otthonommá 

vált. Felismertem a környékeket és megjegyeztem a nevüket, törzshelyeim lettek, 

Cseresznyevirágzás a kampuszon 
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tudtam a megállók nevét, és hogy melyik irányba szálljak fel a metróra, emlékeztem 

a buszok számára, és tudtam mennyi idő innen-oda eljutni. A kialakult koreai életem 

rengeteg apró részlettel rendelkezett és meglepően gyorsan alkalmazkodtam Szöul 

rohanó világához. 

Arról nem is beszélve, hogy a koreai konyha lelkes híve lettem, ugyanis minden, amit 

megkóstoltam, rögtön a kedvencem lett. Kintlétem alatt mindig megvolt az aktuális 

kedvencem, amit megesett, hogy hetekig majdnem minden nap ettem. Ilyen 

kedvencem volt a Tteokbokki (csípős szószban úszó rizstésztából készült, hasáb alakú 

nudlik) és a Naengmomil (hideg, szójaszószós lében rágós hajdinatészta 

jégdarabokkal). Azonban rengeteg más étel is volt, ami a szívembe férkőzött: 

Dakgalbi, koreai BBQ (KBBQ), Jjimdak, Kimbap, Bibimbap, Budaejjigae, 

Jjajangmyeon és még rengeteg más jóság. 

   

 

 

 

 

 

Szöul rengeteg bájos dologgal rendelkezik, de az egyik kedvencem a nyilvános vécék 

voltak. Röhejesen hangzik, de hatalmas komfortérzetet adott, hogy minden 

metróállomáson volt legalább egy vécé, ami nagy volt, rendezett, tiszta és ingyenes. 

Ha már a metrónál tartunk, Szöul tömegközlekedési hálózatát majdnem teljesen 

tökéletesnek találtam. Rengetek a metró- és buszvonal, ami szinte bárhova elvisz. Az 

átszállások zökkenőmentesek, eligazodni roppant könnyű. A tömegközlekedés ára is 

rendben van, habár egy BKK bérletnél drágábban jön ki egy hónapra a mászkálás. A 

közlekedési kártyát (T-money), amit minden le-fölszálláskor le kellett csippantani, én 

havonta többször is feltöltöttem, minden alkalommal kb. 2500 forinttal. Ennél többet 

nem szívesen raktam rá egyszerre, mert ha elveszik a kártya, vele veszik a pénz is. 

Bibimbap és rengeteg köret 

Naengmomil a kedvenc helyemen 

Dakgalbi az utolsó 

vacsorámon 
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Ez természetesen megtörtént velem, de szerencsére (praktikámnak hála!) csak 

minimális mennyiség veszett oda. A feltöltést minden metróállomáson és a legtöbb 

kisboltban meg lehet ejteni egy perc alatt, így valóban könnyű és kényelmes csak kis 

összegekkel feltölteni. 

Ugyebár korábban már említettem, hogy a kollégium után egy goshiwon-ba 

költöztem.  (TIPP: érdemes lehet az Airbnb-n keresni 

szállást hosszabb időtartamra is!) A goshiwon 

tulajdonképpen egy apró szoba ággyal, szekrénnyel, 

asztallal, és közös fürdőszobával, konyhával. Ez 

szerencsére nem volt sokkal drágább, mint a kolesz szoba, 

és elképesztően jó, központi helyen volt. A Sinchon 

metróállomástól 3 percre laktam, és a híres Yonsei 

University is 2 perc sétára volt tőlem. Ezért 

számtalanszor ellátogattam a kampuszra, ami akkora 

volt, mint egy kis falu, és az építészete is igencsak érdekes 

volt. 

Koreai utazásom során Szöulon kívül jártam még 

Incheon-ban és Jeju-do-n. Minden hely Koreában 

belelopta magát a szívembe különböző vonásaikkal: 

Incheon a játékos vidámparkjaival és a gyönyörűen színes 

Chinatown-nal; Jeju-do vidékies megjelenésével és a 

hangulatos tengerparti naplementéjével. Azonban, mivel 

Szöulban töltöttem el a legtöbb időmet, ez nőtt legközelebb 

a szívemhez. Rengeteg látni- és tennivaló akad a 

fővárosban. A kedvenc helyeim közé tartoztak a királyi 

paloták Szöul régi Jongno-gu kerületében 

(Gyeonbokgung, Changgyeonggung), a múzeumok (National Museum of Korea, Seoul 

Museum of History) a Han-folyó, N Seoul Tower és a buddhista szentélyek 

(Bongeunsa). 

Az utcám Sinchon-ban 

Jeongbang vízesés Jeju-n 
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Azonban nem csak művelődni és várost nézni lehet 

Szöulban. Rengeteg lehetőség van szórakozni is. Ott van 

Hongdae fiatalos negyede tele pénztárcabarát butikokkal, 

bárokkal, éttermekkel és karaoke szobákkal (norebang), 

amik tömegesen vonzzák az egyetemistákat és 

külföldieket. Az Everland Park, ami a fővároshoz közel eső 

egyik kisvárosban helyezkedik el, az ország legnagyobb 

vidámparkjaként üzemel és otthona a hírhedt T-Express 

hullámvasútnak. Gangnam tehetős kerülete fényűző 

felhőkarcolókkal és pezsgő utcákkal. Tehát összességében 

Szöul (és természetesen egész Dél-Korea) tele van 

lehetőséggel és kalandokkal, amik mind arra várnak, hogy felfedezzék őket. 

COVID Koreában 

Pozitív teszt, kontaktkutatás és (újabb) karantén 

Ahogy azt már korábban említettem, kintlétem utolsó egy hónapjában 

megfertőződtem jó barátunkkal, a koronavírussal. Mivel igencsak sajátos élmény volt 

megtapasztalni a járványkezelést a saját bőrömön, ami tagadhatatlanul (túl) mély 

nyomot hagyott bennem, úgy gondolom tanulságos és érdekes lehet, ha megosztom 

veletek, mi is történik a bizonyos pozitív teszt után, főleg Koreában, ahol már a 

kezdetektől fogva komolyan vették a vírust. 

Tüneteim hatására mentem el tesztelni az egyik 

közeli, ideiglenes COVID tesztelő állomásra. Másnap 

meg is volt az eredmény (addig be kellett zárkóznom a 

szobámba), miszerint sajnos pozitív voltam. Ezután a 

kerületi Public Health Center felvette velem a 

kapcsolatot, és az adataim felvétele után 

elmagyarázták, mi fog történni. Egyidejűleg meg is 

kértek, hogy írjam le, mikor, hol, kivel voltam az elmúlt 

6 napban. Mivel az előző héten pont Jeju-n nyaraltam, 

így bőven volt összegyűjteni valóm, és a lista részletes 

Hanbokban a 

Gyeongbokgung palotában 

Megint karanténban 
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megírása órákat vett igénybe. A Health Center 

többször fel is hívott, még napokkal később is, hogy 

adjak még részletesebb leírásokat arról, hol jártam. Ez 

idő alatt meg is érkezett a mentőautó (hihetetlen 

drámai és tragikomikus volt a szakadó esőben, a 

zacskóruhás emberek gyűrűjében beszállni a szirénázó 

autóba), ami száguldozva elszállított a számomra 

kijelölt karantén intézetbe, a Seoul National University 

Residential Treatment Center-be. Még aznap 

értesítettem a konzuli szolgálatot és a Kookmin-t is a 

történtekről, a biztonság kedvéért. (TIPP: 

mindenképpen forduljunk segítségért a konzuli szolgálathoz COVID esetén!) 

A 7 napos ottlétem alatt napi kétszer kellett megmérnem a vérnyomásomat, 

hőmérsékletemet stb., és egy Google Form-ot kitöltenem a tüneteimmel kapcsolatban, 

amik szerencsére nem voltak súlyosak, de annál inkább kitartóak. Kakaotalk-on 

kellett tartanom a kapcsolatot az intézet nővéreivel, és videóhívás során többször is 

beszélnem kellett egy orvossal. Gyógyszerkezelést már a második nap óta igénybe 

vettem (saját döntés alapján), de csak módjával, mert eszméletlen erősek voltak 

(rendesen kiütöttek), és nem is nagyon volt hatásuk (pár nap után másfajtát kértem, 

ami gyengébb volt és hatott is). Pár nappal bekerülésem után még egy szobatársat is 

kaptam a megnövekedett esetszámok végett, hiszen egy kétágyas szobában voltam 

egyedül, és minden helyre szükség volt. (TIPP: a karantén ingyen volt, mivel Koreában 

fertőződtem meg!) 

Szerencsére a legtöbb ismerősöm negatív maradt, azonban ottani legjobb barátom is 

pozitív volt. A helyzet tragikomikus mivoltához hozzáadott még, hogy ugyanabba az 

intézetbe került ő is, így legalább, akármilyen morbidul is hangzik, nem voltunk 

egyedül. Ezzel egy időben egy másik barátom is bekerült egy ansan-i intézetbe, de az 

én esetemtől függetlenül. 

A karantén intézet kívülről 

miután kiszabadultam 
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Mindebből látszódott, hogy ebben az időszakban 

kezdtek igazán megemelkedni az esetszámok. Mialatt 

az intézetben voltam, a számok megugrottak napi kb. 

700 főről 1300-ra, majd pár héttel később 1700-ra. Ez 

elképesztően extrémnek számított Korea „COVID-

történelmében”, hiszen a legmagasabb szám tavaly 

decemberben, a legutóbbi hullám során, maximum kb. 

1200 fő volt. Ennek megfelelően egy 2 hetes 

intervallumra szigorításokat vezettek be, ami 

eljövetelem hétvégéjén járt le: este 6 óra után csak 

kettesével lehetett az utcán és bárhol máshol 

gyülekezni (a korábbi 4 fő helyett), amit járőrözéssel 

komolyan meg is figyeltek. Ha valakin nem volt maszk az utcán, azt figyelmeztették. 

Az éttermek, szórakozóhelyek és minden más is a szokásos este 10 órás időpontban 

bezárt (mint a kintlétem alatt végig). A város számos pontján újabb és újabb tesztelő 

állomásokat húztak fel (a turisztikai látványosságok kellős közepén is), amik előtt 

hosszú sorok kígyóztak. 

Záró gondolatok 

Tehát, ahogy azt láthatjátok, elképesztően sok minden történt velem Dél-Koreában 

(és még csak nem is mindenről számoltam be), amikről regényt tudnék írni (ezzel a 

beszámolóval kb. meg is tettem).  Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem számos téren és 

számtalan nagyszerű barátot szereztem, amiért nagyon hálás vagyok. Koreai 

kalandom és a Kookmin-on folytatott tanulmányaim sokat adtak hozzá ahhoz, aki 

most vagyok a mobilitási félévem után, és remélem, az itt szerzett tudásomat 

kamatoztatni tudom majd a jövőben. Annak ellenére, hogy valóban rengeteg nehéz 

időszakon mentem keresztül, a sok jó mindenképpen kárpótolt, és élveztem minden 

aspektusát az itteni életemnek. Azonban az embert próbáló élményeket se cserélném 

el semmiért, hiszen tanultam belőlük és erősebbé tettek. Azért is szerettem volna 

idejönni egy tanulmányi félévre, hogy megtapasztaljam milyen a koreai élet és 

lássam, milyen érzéseket vált ki belőlem, mielőtt esetleg tényleg ideköltöznék 

hosszabb időre. Ez az 5 hónap meggyőzött arról, hogy mindenképpen vissza kell 

Figyelmeztető tábla a karantén 

intézet előtt 
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térnem ebbe a felejthetetlen országba, hiszen itt hagytam a lelkem egy kis darabkáját 

(bármilyen nyálasan is hangzik ez). 

Továbbá szeretném megköszönni az OBIC-nak, hogy lehetőséget adtak erre az 

utazásra és támogattak a koreai kalandomon. A programjuknak és ösztöndíjuknak 

hála megélhettem az álmomat, hogy ellátogassak erre a távoli, mesébe illő vidékre, 

amiért elképesztően hálás vagyok. 


