
Legendák városa, avagy élet a 

varázslatos Krakkóban 
 

,,Az Erasmus nem egy félév az életedből, 

 hanem az életed egy félévben.”  

 

Krajnyák Enikő vagyok, a Miskolci Egyetem harmadéves joghallgatója. A 2019-es tavaszi 

szemesztert töltöttem külföldön, a krakkói Jagelló Egyetemen. Az alábbiakban személyes 

tapasztalataimat szeretném összefoglalni azoknak, akik általában az Erasmus, vagy konkrétan 

Krakkó iránt érdeklődnek. 

Először is… mit is jelent az Erasmus? 

Erasmusos hallgatónak lenni csodálatos dolog. A félév elején elköszönsz a családodtól, a 

barátaidtól, elutazol, és amikor legközelebb látod őket, már nem ugyanaz az ember 

vagy…beilleszkedtél egy idegen társadalomba, részese lettél egy másik egyetem hallgatói 

életének, bekapcsolódtál egy vibráló nemzetközi közösségbe, a világ minden pontjáról szereztél 

barátokat…Gyarapodott a nyelvtudásod, felvettél egy másfajta életstílust, hozzászoktál egy 

másfajta konyhához. Mindeközben megtanultad leküzdeni a honvágyat, és immár teljesen más 

perspektívából nézel a hazádra. Nyitottabb lettél, rájöttél, hogy sokkal, de sokkal többre vagy 

képes, mint amit valaha hittél magadról. Aztán kinyitod a szemed, a saját szobádban ébredsz, 

és felteszed magadnak a kérdést: valóság volt, vagy csak álmodtam? 

Másodszor…miért Krakkó? 

Nem túlzás, ha azt állítom, hogy Krakkóban(/és környezetében) minden megtalálható. 

Történelmi belváros, múzeumok, templomok; a várostól nem messze pedig strand, nemzeti 

park, sóbánya, és az ország legnagyobb vidámparkja! S, hogy miért varázslatos a város? Mert 

az óvárosban és a zsidó negyedben sétálva lépten-nyomon olyan épületekbe botlunk, 

amelyekhez valamilyen régi legenda kapcsolódik…hogy csak a legfontosabbakat említsem: a 

Wawel sárkánya, a Mária-templom tornyai, az elvarázsolt galambok és a krakkói trombitaszó… 

Az Erasmus programok szervezésében kiemelkedő szerepe van az Erasmus Student Network 

(ESN)-nek, amelyek közül kiemelendő a hetente megrendezésre kerülő tandem meeting, illetve 

a környező lengyel városokba szervezett kirándulások. Számomra a legnagyobb élmény 

azonban minden kétséget kizáróan a szentpétervári látogatás volt, amelyet több város ESN-je 

közösen szervezett. Pár nap alatt a legfontosabb múzeumokat, katedrálisokat nézhettük meg, 

sőt egy balett-előadáson is részt vettünk az Ermitázs Színházban. Ezen kívül volt szerencsém 

ellátogatni Csehországba, a balti államokba és Varsóba is. 

Az egyetem… 

Az 1364-es alapítású krakkói Jagelló Egyetem Lengyelország legrégebbi, s a ehhez híven 

bátran kijelenthetünk, egyik legjobb egyeteme. Csodálatos középkori, reneszánsz épületei 

elszórva találhatóak meg a belvárosban, ugyanakkor egy modern campuson is folyik oktatás. 

Viszonylag sok tárgyat hirdetnek meg angolul, így attól nem kell tartanod, hogy nem lesz miből 

választani. Én viszonylag kevés tárgyat vettem fel, főleg 5-7 krediteseket, amelyeket általában 



írásban, vagy beadandó formájában lehetett teljesíteni. Érdemes európai jogi, vagy 

összehasonlító jogi tárgyakat felvenni, ezekből ugyanis könnyebb a későbbi tanulmányok során 

profitálni, mint a lengyel jogrendszer ismeretéből.  

Apropó, lengyel…a félév során úgyis szert tesz az ember egy alapszókincsre, ha tanulja a 

nyelvet, ha nem. Én felvettem az egyetem által szervezett nyelvkurzust, ami biztos alapot 

nyújtott a mindennapi életben való boldoguláshoz. Ez viszont inkább szórakozás, mert ami 

tényleg fontos – pl. a nemzetközi irodában a Tanulmányi Szerződésed módosítása –, azt úgyis 

angolul fogod elintézni. (Meglepően sok helyen beszélnek angolul, változó színvonallal ugyan, 

de nincs okom panaszkodni.) 

Harmadszor…az érem másik oldala 

Természetesen nem hallgathatom el, hogy a rengeteg pozitívum mellett nehézségek is akadnak 

a félév során. Az első egy-két hét a felfedezésről szól, ekkor szoksz hozzá ahhoz, hogy egyedül 

vagy egy idegen országban, és mindent neked kell elintézni. Nem ismersz senkit, és akivel majd 

később összebarátkozol, az sem az anyanyelveden fog hozzádszólni. Érdemes ilyenkor sok 

ESN által szervezett programra elmenni, mert ezeken az eseményeken ismerkedhetsz más, 

hasonlóan elveszett, senkit-nem-ismerő Erasmusos diákkal. ☺ 

Ezen felül tudni kell, hogy a joghallgatóknak kevés tárgyat fogadnak el a kint teljesített tárgyak 

közül, a többiből otthon kell vizsgázni (hacsak nem számolsz eleve csúszással), így az utolsó 

hónap sajnos a kemény tanulásról szól, mert egyszerre két egyetemen kell helytállnod. 

Megfelelő időbeosztással és tudatossággal azonban minden kezelhető; eldöntheted, hogy a 

vizsgaidőszakot végig otthon töltöd (míg a többiek javában kint vannak), vagy pedig csak 

vizsgázni jársz haza. Én természetesen az utóbbit választottam, ennek hátránya, hogy egy nap 

két-három vizsgát kellett Miskolcon letudnom. Hatalmas előny ugyanakkor, hogy Krakkó nincs 

nagyon messze, így az ide-oda utazgatás viszonylag könnyen megoldható.  

És végül…hogy ajánlom-e? 

Természetesen. ☺ Ajánlom annak, akinek csak egyszer is megfordult a fejében, hogy 

megpályázza az Erasmust. Ajánlom annak, aki mindig is utazni akart, de kétségek merültek fel 

benne. Ajánlom annak, aki valami csodálatos élménynek szeretne a részese lenni. És ajánlom 

annak, aki készen áll arra, hogy az álmait megvalósítsa! 
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Szentpéterváron 

 

 

 

  

Az egyetem régi épülete 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A főtér éjszaka – gyanús, hogy ilyenkor a legszebb… 

 

 

 

 

…és a lenyűgöző főépület 


