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MADRIDI ÚTIKALAUZ ERASMUSRA KÉSZÜLŐKNEK – AVAGY 8 DOLOG, 
AMIVEL JÓ HA SZÁMOLSZ, HA ÚGY TERVEZED, BELEVÁGSZ 

 

 Cikket írni egy Erasmus félévről embert próbáló feladat, és nyilvánvalóan nem azért, 
mert nehezen tudunk miből ihletet meríteni. Ezer meg ezer gondolat kavarog a külföldről 
visszatérő hallgatók fejében, különösen az itthon töltött első napokban, hetekben. Így aztán ezer 
meg ezer jó tanácsot, tanulságot és történetet bele tudnék foglalni jelen cikkbe, azonban 
egyrészt a terjedelmi korlátok, másrészt az eltérő szándékaim miatt ez nem fog megvalósulni. 
Írhatnék megfontolandó tippeket a jelentkezéssel kapcsolatban, vagy arról, hogy miért is éri 
meg belevágni életed egyik legnagyobb kalandjába, de úgy gondolom, hogy az ilyen 
tájékoztatás és népszerűsítés maximálisan elérhető Egyetemünk e téren kompetens szerveinél 
és személyeinél. Ezt a cikket inkább arra szánom, hogy egy ad hoc, felsorolásszerű bemutatást 
nyújtsak olyasmiről, ami engem is meglepetésként ért a Madridban töltött félévem alatt akár az 
egyetemen, akár a mindennapi életben, akár a legváratlanabb és legjelentéktelenebbnek tűnő 
helyzetekben. 

1. Ebédelnél fél egy körül, vagy vacsoráznál este hétkor? Nehéz dolgod lesz… 
Köztudott, hogy a spanyolok, illetve általában véve a mediterrán népek a közép-európai, – 
véleményem szerint – normális napi időbeosztáshoz képest bő két órával el vannak 
csúszva. Értelme sincs korán kelni, hiszen még a Nap is csak reggel nyolc-fél kilenc körül 
kel fel, így aztán az üzletek, hivatalok sem nyitnak ki kilenc-tíz óránál hamarabb, s ennek 
megfelelően alakul a nap többi része is. Nem egyszer jártam úgy, hogy az én kis naiv, 
Magyarországhoz szokott gyomrom megkordult az otthon szokásos ebéd- vagy 
vacsoraidőben… sajnos azonban ha az ember Spanyolországban besétál egy délután 
egykor nyitva tartó étterembe vagy vendéglőbe szinte kizárt, hogy őt ott étellel 
kiszolgálják. Ugyanez igaz az este hattól nyolcig tartó intervallumban. Számomra 
hihetetlen módon a vendéglátóhelyek nyitva vannak, az asztalok megterítve, de étellel 
sajnos nem tudnak szolgálni, mert annak nem akkor van az ideje. A legtöbb helyen közlik, 
hogy nagyjából délután fél háromtól ötig, valamint este kilenctől zárásig áll módunkban 
étkezni náluk. Felfoghatatlan számomra viszont, hogy akkor miért van nyitva ezeken az 
időkön túl az ürességtől kongó étterem a város egyik legforgalmasabb, turistáktól 
hemzsegő pontján. Ilyen esetekben utolsó mentsvárként mindig maradt a jó öreg, 
internesönel Burger King vagy KFC. 

 
2. Nincs hely a metrón? Semmi gond, a földön bőven elférünk 

A madridi közösségi közlekedés tartogatott némi meglepetést számomra. Az egyébként 
zseniálisan megoldott rendszerben az utazóközönség egyáltalán nem zavartatja magát, ha 
a metróra felszállva azt tapasztalja, hogy nincs szabad ülőhely. A legkülönfélébb 



korosztályú és stílusú emberek is kényelmesen helyet tudnak foglalni törökülésben akár a 
forgóban, akár az ajtóban, akár a metrókocsi padlójának bármely szabad pontján.  
 

3. A közlekedési lámpák feleslegesek 
Ha már a közlekedés érdekességeinél tartunk; ha Madridban gyalogosként szeretnénk 
biztonságban tudni magunkat, illetve nem szeretnénk, hogy a környezetünk furcsálló 
pillantásokkal tarkítva kinevessen minket, ne vegyük figyelembe a közlekedési lámpák 
jelzéseit. Teljes mértékben jelentéktelenek, hagyatkozzunk csak a megérzéseinkre, hiszen 
ha nem jön semmi, mégis miért hagynánk, hogy megállítson minket az utunkban holmi 
közlekedési jelzőlámpa? 
 

4. Ágynemű 
Jó, rendben, talán nem tette teljes mértékben élvezhetetlenné a kinti létemet, de akkor is 
meglepő volt számomra az ágynemű-probléma. Elfoglalva a szállásomon a szobámat, 
először furcsálltam, hogy a pokrócszerű paplanomhoz nem tartozott „rendes” paplanhuzat, 
csupán egy lepedőhöz hasonló textildarab, amibe elvileg valahogyan bele kellett volna 
tekernem a pokrócot. Hosszas töprengés után feladtam, képtelen voltam megoldani a 
komoly feladatot, de szerencsére később kiderült, hogy nem velem van a baj; minden kint 
megismert külföldi ismerősöm ugyanezt tapasztalta, vagyis hogy értelmezhetetlen a 
spanyol ágynemű-kultúra.   
 

5. Madrid szeles és korántsem mediterrán város 
Nem tudom, hogy csak én voltam ilyen balszerencsés, és kifogtam az évszázad 
legkellemetlenebb tavaszát, vagy tényleg mindig így van (valószínűleg inkább az előbbi a 
helyes), de aki abban a hitben készül a spanyol fővárosba, hogy ott bizony naphosszat 
sütkérezni fog és nem tervez esernyőt vinni, annak azt javaslom, gondolja ezt át. Madrid 
az Ibériai félsziget kellős közepén fekszik, ami azt jelenti, hogy jó néhány órányira van a 
legközelebbi tengerparttól is, következésképpen leginkább a kontinentális jegyek 
érvényesülnek az időjárásában. Kintlétem alatt a (helyiek állítása szerint szokatlanul) 
meleg januárt egyáltalán nem várt hideg, esős tavasz követte. Búslakodtunk is többi néhány 
magyarral, hogy miért nem szólt nekünk előre senki, hogy Madrid ennyire szeles, és hogy 
szinte nem telt el úgy hét, hogy ne esett volna az eső. Kiábrándultan vettük tudomásul, 
hogy itthon (a januári és május végi néhány napot leszámítva) szinte mindig kellemesebb 
idő volt, mint kint. Kívánom, hogy a jövőben odautazóknak több szerencséje legyen ebben. 
 

6. Karikázós vizsgák 
A miskolci jogász hallgatók életében az is ritkaságszámba megy, ha egy vizsga írásban 
zajlik, nemhogy az, ha egy tárgyból egy 20 kérdéses karikázós teszt jelenti a vizsgát. Az 
Universidad Autónoma de Madrid jogi karán azonban ez nem jelentett furcsaságot. Azt 
viszont ne gondolja senki, hogy ezáltal könnyebbek voltak a vizsgák. Számomra rémálom 
volt minden karikázós feladatlap, amelyeknél egy feladat megoldására 1-2 perc jutott, ami 
egy 8-10 soros jogeset, valamint a négy válaszlehetőség értelmezésére, egy külföldi 
hallgató meglehetősen kurtának mondható. Ilyenkor ráadásul a tanárok Erasmusosok iránti 
jóindulatára sem alapozhatunk, hiszen vagy jót karikázunk, vagy nem. 



7. A hír igaz; tényleg nyitottak. És segítőkészek. És hangosak 
A kint átélt hónapok megerősítettek abban, hogy a spanyolok (vagy legalábbis a többségük) 
éppen olyanok, ahogyan az ember a spanyolokat elképzeli. Már a legelső kint töltött 
napjaimban hihetetlen kedvességgel, vidámsággal és nyitottsággal fogadtak, legyen szó 
akár hivatalos ügyintézésről, az albérletem elfoglalásáról, sim kártya beszerzéséről, bérlet 
kiváltásáról, vagy egy egyszerű bevásárlásról. Nem számítottam rá, hogy ennyire 
segítőkészek a külföldiekkel szemben, sőt, amint kiderült, hogy nem spanyol vagyok, úgy 
éreztem, hogy még inkább próbálják odatenni magukat, csak hogy nekem könnyebben 
menjen. Mindemellett jókedélyűek és hangosak, a reggeli nehézkes órákat leszámítva –  
lásd: 1-es pont –, tényleg állandó a nyüzsgés, és egyáltalán nem meglepő náluk, hogy este 
tizenegy és éjfél között nekiállnak vacsorát sütni (ahogyan azt a lakótársaim nap, mint nap 
meg is tették).  

 
8. A legjobb választás 

Még mielőtt bárkit is eltántorítanék a fent leírt furcsaságokkal attól, hogy Madridot 
válassza Erasmus-célpontjául, most gyorsan figyelmeztetném; nehogy letegyen a tervéről. 
A spanyol fővárosban elöltött félévem minden meglepő és érdekes fordulatával együtt, 
csodálatos volt. Választhat az ember nyugodtabb, kevésbé központban lévő helyet 
Erasmusra, nyilván annak is megvan a maga varázsa, de számomra az volt a legvonzóbb 
Madridban, hogy tényleg egy perc nyugtom nem volt az ott töltött idő alatt. Az EU 
harmadik legnépesebb és egyik legnagyobb városaként annyi látni- és tennivaló volt, hogy 
minden szabad pillanatomra jutott valami, és még így is volt bennem némi hiányérzet 
hazautazáskor, mert nem sikerült maradéktalanul kihúznom mindent a képzeletbeli 
listámról. Lehetetlen lenne minden élményt belesűríteni ebbe a néhány sorba, ezért 
zárszóként csak annyit írnék; mindenki, aki kedvet érez hozzá, vágjon bele, és ha bármilyen 
jó tanáccsal szolgálhatok, szívesen állok bármely hallgatótársam rendelkezésére.  

 

Végül pedig következzék néhány véletlenszerű fotó a sok ezerből, amely kint készült: 

 

 

Az Universidad Autónoma de Madrid Jogi Karának épülete 



 

Az Egyetem egyik közösségi tere, néhány napelemmel 

 

 

Madrid kultikus jelképe a Puerta del Sol-nál; El Oso y el Madroño 

 

 

Madrid főutcája; a Gran Vía éjjel 



 

 

Egy picit délebbre, a córdobai Alcázar-ban a tavasz első napjaiban is nyár volt 

 

 

 

   

Áprilisban, Portugáliában azonban novemberi köd és hideg fogadott minket 



 

A városrész, ahol a szállásom volt; Moncloa, egy közeli kilátóból 

 

 

 

 

A búcsú estéje az előző képen látható diadalívvel és a kilátóval 


