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II. felvonás 

Az augusztusi otthoni nyaralás és szünet után izgatottan vártam a szeptemberi évkezdést, és a 
külföldi tanévem második felvonását. Minden maradt a régiben, ugyanabba a szobába tértem 
„haza”, ugyanott vásároltam, ugyanazokat az utcákat jártam, csupán a társaság lett teljesen új. 
Már többször megvitattuk Robival – a debreceni srác, akivel a tavaszi és az őszi félévet is 
együtt töltöm, aki ugyanazon okból maradt Aschaffenburgban, mint én: jól érezte magát itt – 
hogy már félév alatt is megszerettük a várost, pláne egy év alatt. Szerencsésnek mondhatom 
magam, hogy nemcsak Miskolcot, hanem annak partnervárosát is otthonnak hívhatom. Ebben 
a félévben csatlakozott egy másik miskolci lány is, így már hárman erősítjük a magyar 
csapatot. (Érdekesség, hogy közben kiderült, ő is maradni fog még egy félévet, ahogyan mi is 
tettük. Nem hiába, a magyarok szeretik Aschaffenburgot.) 

Az egyetem ebben a félévben is szervezett ún. orientációs hetet, amikor az új diákoknak 
lehetősége nyílt megismerni az egyetemet, a várost, a régiót és nem mellesleg egymást. Az 
izgalmasabb programokon én is részt vettem, és nagy örömmel vezettem körbe a többieket az 
általam már jól ismert helyeken. Az élményeken és a bulikon túl ezt a félévet szerettem volna 
kellő szakmaisággal is megtölteni, melynek következtében úgy alakult, hogy megpályáztam 
és elnyertem egy állást az egyetemen. Tutor lettem egy olyan tantárgyhoz, amelyet már 
korábban én is teljesítettem. Egy professzor asszony mellett dolgozom demonstrátorként. A 
tárgyat nemzetközi diákok teljesítik, pont mint én, érdekes most mégis a másik oldalon állni. 
A tantárgyhoz egy marketing projekt tartozik, melynek témáját az én tavalyi projektötletem 
alapozta meg. A marketing 4P segítségével (termék, ár, disztribúció és kommunikáció) egy új 
találmányt kell létrehozniuk elsősorban a németországi piacra, bónuszkérdésként pedig 
kíváncsiak vagyunk, változna-e valami, ha a saját országukban értékesítenék azt. Nagyon 
élvezem a munkát, brainstormingot, meetingeket tartok a csoportoknak, emellett a német 
cégekhez tett látogatások megszervezésében veszek részt, illetve a professzor asszony 
munkáját segítem. Nagy kihívás, hiszen a tárgy angolul zajlik, viszont a háttérmunka németül, 
így mindkét nyelvtudásomat remekül tudom használni és fejleszteni.  

A munka kapcsán és alapvetően is igyekszem a diáktársaimat minden lehetséges eseményről, 
lehetőségről tájékoztatni. Így jött az ötlet is, hogy októberben szervezzünk egy utazást egy 
közeli bajor városba. Rothenburg ob der Taubert tűztük ki célul, és végül 20 nemzetközi diák 
csatlakozott a kiránduláshoz. Ez a félév nemcsak az új kapcsolatok kialakításáról, hanem a 
már meglévő barátságok ápolásáról is szól. Novemberben Finnországba utaztam, hogy 
Helsinkiben egy finn barátnőmet, Turkuban pedig az épp saját Erasmusát töltő egyetemi 
buddy-mat (és legjobb német barátnőmet) meglátogassam. Pár héttel később pedig két 
spanyol barátnőnk utazott vissza hozzánk meglátogatni minket, szintén a tavalyi félévből. A 
december a karácsonyi vásárokról szólt, melyet itt a városban, Frankfurtban és Brüsszelben is 
volt lehetőségem megcsodálni. A belga fővárosba ebben a félévben egy EU-s tárgy kapcsán 
utazhattam, és teljesen más arcát mutatta a város, mint nyáron. A Grand Place de Bruxelles 
már önmagában is a leggyönyörűbb tér, ahol eddig életemben jártam, a hatalmas karácsonyfa, 
a dekorációk, a fények csak fokozni tudták az élményt. Az ünnepek előtt szerveztünk egy 



karácsonyi bulit, hiszen tudtuk, hogy nem mindenkinek van lehetősége haza utazni. Az 
élményt a Secret Santa játék tette még különlegesebbé, amelyhez 37 nemzetközi diák 
csatlakozott. A nevek bekerültek egy kalapba, majd mindenki húzott, és a választottját 
ajándékozta meg azon az estén. A karácsonyt a családommal, a szilvesztert pedig a 
barátaimmal töltöttem Miskolcon. A két ünnep között pedig egy francia barátnőm látogatott 
meg, akivel a tavaszi félévet együtt töltöttük Aschaffenburgban. 

Hihetetlen, hogy már csak kevesebb, mint 2 hónap van hátra az egy éves Erasmusomból. Az 
előttem álló időszakban szeretném a vizsgákat és a munkámat is eredményesen teljesíteni, és 
megtölteni az utolsó heteket csupa jó pillanattal. Hiszen élményből ebben a félévben sem volt 
hiány: megcsodáltam élőben a sarki fényt, felmondtam magyarul a helyi német rádió saját 
szignálját, Brüsszel utcáit már ismerősként köszöntöttem, a Majna partján ősszel is grilleztem, 
4 óra alvás és egy szemeszternyitó buli után 16 km-t túráztam, 3-szor jártam a frankfurti 
Európai Központi Bankban, a leglelkesebb és szakmailag legkiválóbb Professzor mellett 
dolgozhattam, meglátogattam hol készül a helyi sör, a Schlappeseppel, megkaptam az első 
német fizetésem, egy spontán kedden ellátogattam Seligenstadtba, a brüsszeli Európai 
Tanácsban a legjobb prezentációt az EU-s kereskedelemről egy magyar előadótól hallhattam, 
Glühweint és Dinnele-t kóstoltam a karácsonyi vásárban, a város legelső havazása során újra 
gyermeknek éreztem magam, megszerveztem egy bajorországi utazást és egy karácsonyi bulit 
az Erasmusos diákoknak, és ugyanezen diákoknak demonstrátorként marketinget taníthattam.  

Már az elején biztosan tudtam, hogy ez a félév teljesen más lesz az előzőhöz képest. 
Tavasszal egy nagyon erős, összetartó csapat alakult ki, akikkel rengeteg programot 
csináltunk közösen, akikkel együtt vált Aschaffenburg az otthonunkká, és akik még most is 
rendkívül hiányoznak – az első alkalom minden esetben semmihez meghatározó. De 
szerencsére most is körülvesznek olyan személyek, akik széppé és tartalmassá teszik ezt a 
félévet a számomra. Nos pontosan ez az, amiről az ERASMUS szól: különleges emberekről 
és felejthetetlen pillanatokról. 

Nem győzöm hangsúlyozni mennyire megváltoztatott ez az élmény, és milyen sokat kaptam 
ettől az egy évtől. Végtelenül hálás vagyok az ERASMUS-nak, amiért létrehozták azt a 
csodát, amit úgy hívnak hallgatói mobilitás. Hálás vagyok a Miskolci Egyetemnek, hogy a 
mesterképzésem felét ilyen fantasztikus nemzetközi közegben tölthettem, a Tempus 
Közalapítvány Campus Mundi ösztöndíjának, amely lehetővé tette mindkét félévemben, hogy 
ezt az élményt még teljesebben éljem meg. Nem utolsó sorban pedig hatalmas köszönettel 
tartozom az egyetemem vezetésének, és a tanáraimnak, hogy ez idő alatt minden felmerülő 
helyzetben támogattak és segítettek!  

S hogy mi következik ezután?! Olvastam egy cikket az Erasmus utáni életről, amely úgy 
fogalmazott: „Miután hazajövünk, minden jelentéktelennek tűnő apróság a kinti életünkből 
egy kapoccsá válik. Kapoccsá ahhoz az életünkhöz, amit annyira, de annyira imádtunk.” Ezek 
a kapcsok pedig az emberek, akikkel megszámlálhatatlan sok élményt éltünk át, a kinti 
életünket végig kísérő apró tárgyak, amelyekhez ragaszkodunk és az emlékek, amelyek más 
emberré formáltak bennünket és melyeket egy életen keresztül a szívünkben őrzünk.  
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