Egy félév Erasmus három hétben
Krajnyák Enikő
Krajnyák Enikő vagyok, a Miskolci Egyetem negyedéves jogász szakos hallgatója. A 2020-as
tavaszi szemesztert Erasmus-program keretében végeztem el, amely segítségével a
thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen hallgathattam órákat. Az alábbiakban személyes
tapasztalataimat szeretném összefoglalni mind az Erasmussal, mind a vírushelyzettel
összefüggésben felmerült problémákkal kapcsolatban.
Amikor egy évvel ezelőtt jelentkeztem az Erasmus-programra, határozott célom, elképzelésem
volt arra vonatkozóan, hogy mit várok ettől a félévtől: szakmai fejlődést, önállóságot,
nyitottságot, rugalmasságot, a gyors alkalmazkodás képességét – hiszen egy külföldi
csereprogramnak éppen ez a lényege. Arra azonban egyáltalán nem számítottam, hogy ezt mind
más módon is el lehet érni: egyedül, egy laptoppal a kezemben, egy fotelben ülve.
Meggyőződésem, hogy ha előre tudom, hogyan fog zajlani ez a félév, teljesen máshogy álltam
volna hozzá mindenhez: a kint töltött időbe talán sokkal több élményt belesűrítettem volna,
sokkal több barátra próbáltam volna meg szert tenni, és valószínűleg nem utaztattam volna
magammal két hatalmas bőröndöt, tele nyári ruhákkal…ám végül, a szemeszter végéhez
közeledve, a vizsgákat magam mögött tudva rájöttem, hogy tulajdonképpen semmi nem volt
elvesztegetett idő, és a nehézségek ellenére is kihoztam a helyzetből a maximumot:
megtanultam alkalmazkodni, helytállni és döntést hozni a legképtelenebb szituációkban is, amit
végső soron, – így vagy úgy, de – minden Erasmusosnak meg kell tanulnia.
Egy félévnyi élmény három hétben
De térjünk is vissza a kezdetekhez! A félévet Görögország második legnagyobb városában,
Thesszalonikiben kezdtem el, ami az ország legnagyobb egyetemével büszkélkedhet. Mivel
korábban sem a városban, sem az országban nem jártam, így a kaland valóban mélyvíznek
ígérkezett, azonban már a reptér előterében, a buszra várakozva éreztem, hogy jól döntöttem:
pálmafák, tengerpart, kellemes meleg, és egy megmagyarázhatatlan életérzés, amely azonnal
elfeledtette velem, hogy egyedül vagyok itt. Soha nem fogom elfelejteni az első sétát a
tengerparton: egyévnyi várakozás és egy nehéz vizsgaidőszak állt mögöttem, és szinte
hihetetlen volt, hogy ez most tényleg valósággá vált. A tenger látványa rendkívül
megnyugtatott, annak ellenére, hogy a part menti sétány a város legnyüzsgőbb része, forgalmas
autóút halad mellette, amely mellett hangos kávézók és éttermek sorakoznak. Az egyetem is
csupán néhány utcányira helyezkedik el a parttól, ezért megfogadtam, hogy bármerre is legyen
dolgom a városban, minden egyes nap elsétálok ide amíg itt vagyok.
Már az első napokban belecsöppentem az ESN által szervezett Welcome Month eseményeibe:
az első hónapban minden napra jutott egy-egy program, amely a többi Erasmusossal és a helyi
görög egyetemistákkal való kapcsolatteremtésre, illetve a város felfedezésére adott lehetőséget.
Ilyen volt például a Speed Meeting, amely során a speed datinghez hasonlóan 5-5 percet
kaptunk, hogy az épp elénk kerülő helyi vagy Erasmusos diákkal megismerkedjünk, és a
legfontosabb dolgokat elmondjuk magunkról, majd az idő letelte után újabb és újabb arcok
kerültek elénk – így rövid idő alatt rengeteg emberrel lehetett megismerkedni. Egy másik
emlékezetes esemény pedig egy hangulatos parkban eltöltött piknik volt, amely során görög
ételkülönlegességeket kóstolhattunk meg, mint például a halva, ami azóta is nagy kedvencem

maradt. A park egy domboldalban helyezkedett el, ahonnan csodálatos kilátás nyílt nemcsak a
városra, hanem a tengerre is.
Időközben megkezdődött a tanítás is, bár néhány kurzust eleve később, március közepe felé
terveztek elindítani. Az egyetemi campus hatalmas, tele pálmafákkal és – ami számunkra talán
furcsa lehet – graffitivel. A falfirka azonban egy átlagos görög épület része, és ők egyáltalán
nem tekintik vandalizmusnak, számukra inkább a szabad szellem megnyilvánulási formájaként
értelmezhető. Már a kiutazás előtt is olvastam, hogy az Arisztotelész Egyetem az ország egyik
legjobbjának számít, s ezt a magas színvonalat már az első órákon is megtapasztaltam: a tanárok
mindegyike igyekezett kritikai gondolkodásra nevelni, team-munkát kialakítani. Magyarként
nagyon tetszett az is, hogy minden hallgatótól megkérdezték, melyik országból jött, s erre
tekintettel igyekeztek alakítani a témákat, így nemcsak a ,,nagy” országokat foglalkoztató
problémák tárgyalására került sor, hanem az előadások során többször hoztak példát magyar,
lengyel vagy cseh jogesetekből, sőt, a félév során nemegyszer kellett előadást is tartanom a
magyar jogrendszerrel kapcsolatban.
Viharfelhők
A helyzet azonban hamar megváltozott: nem sokkal az érkezésem után kiderült, hogy
Görögországban az első koronavírus-ferőzést Thesszalonikiben rögzítették. Ekkor azonban
még nem gondoltam, hogy baj lehet, hiszen nem sokkal később azzal volt tele a sajtó, hogy a
beteg meggyógyult. Magyarországon ekkor még nem volt hivatalosan regisztrált beteg, bár
számíthattunk rá, hogy előbb-utóbb megjelenik, de még mindig valószínűtlennek tűnt, hogy
bármi komolyabb probléma lenne. Emlékszem, egy keddi napon, március 10-én éppen egy
görög nyelvórán ültem, amikor valaki bejött és a tanárunknak hadart valamit nagyon gyorsan.
Nem sokkal később megtudtuk, hogy másnaptól két hétre bezárják az egyetemet. Az óra végén
úgy is köszöntünk el egymástól, hogy két hét múlva találkozunk…Este volt, mire kiértem az
épületből, és emlékszem, soha nem láttam még ilyen ijesztően furcsa színű eget: lilásrózsaszínes volt, már kezdett sötétedni, és érezni lehetett a közelgő esőt, a feszültséget a
levegőben…talán erre szokták mondani, hogy vihar előtti csend. Másnap, mivel már nem volt
oktatás, otthon maradtam, telefonálgattam egész nap, és végül eldöntöttem, hogy hazamegyek.
Ha két hét után visszaáll a rend, akkor veszek egy repülőjegyet, és ott folytatom, ahol
abbahagytam. Ha pedig nem, akkor jobb, ha otthon vagyok, hiszen azon a héten rengeteg járatot
töröltek, és nem akartam abban a bizonytalanságban élni, hogy nem tudom, meddig kell, hogy
kint maradjak úgy, hogy teljesen egyedül vagyok, nem mehetek ki még az utcára sem, nem
találkozhatok senkivel…Emlékszem, ahogy útközben a reptér felé utoljára csodáltam a
tavaszodó várost: szerettem volna hinni, hogy két hét múlva ugyanezen az úton fogok menni,
csak a másik irányba, a reptér felől a város felé, ám legbelül bennem volt a kétely: ezt a tavaszt
most nem fogom látni…ahogyan akkor sem láthattam volna, ha kint maradtam volna.
Félelmem alapos volt, hiszen Görögország pár nappal a hazautazásom után rendkívül szigorú
intézkedéseket vezetett be: leállította a légiforgalmat, és teljes kijárási tilalmat hirdetett ki, azaz
csak alapos indokkal lehetett az utcára kimenni, amelyről a hatóságokat SMS-ben kellett
tájékoztatni. Ha valaki indokolatlanul hosszú időt töltött kint, vagy nem kapta meg az engedélyt,
bírságot kellett fizetnie.
A következő héten elkezdődött az online-oktatás is, amely – hasonlóan a tantermi oktatáshoz –
rendkívül tartalmas volt: az órákat hétről hétre megtartották, igyekeztek bevonni mindenkit az
előadásba, illetve óráról órára készülnünk kellett a kiadott anyagból. Közben egyre világosabbá

vált, hogy a félév online fog befejeződni: a két hétből határozatlan idő lett, a programok pedig
sorra kerültek lemondásra. Fokozatosan derült ki számomra, hogy ez a félév már nem fog
visszatérni a normál kerékvágásba. Talán jobb is, hogy nem egyszerre tudtam ezt meg: a
szigorításról szóló információmorzsákat biztosan könnyebb volt feldolgozni, mint azt, ha
márciusban előre tudom, hogy már nem térhetek vissza a félévben, nem látogathatom az
egyetemet, nem utazhatok, és nem lesznek ESN-es események sem. Meg kell azonban
jegyeznem, hogy a görög tanárok mindent megtettek azért, hogy megmenthessük a félévet:
beadandókkal vagy szóbeli (Skype-os) vizsgával teljesíthettük a tárgyakat.
Gondolatok a félév végén
A kezdeti nehézségek ellenére hamar beleszoktam az új helyzetbe: részt vettem az online
órákon, teszteket írtam, s végül levizsgáztam. Talán még könnyebb is volt így: ha nem alakult
volna így a helyzet, biztos, hogy haza kellett volna jönnöm pár napra vizsgázni, többet egy nap
alatt megcsinálni, majd visszautazni és ott is helytállni. Így azonban időkiesés nélkül be tudtam
fejezni mindkét vizsgaidőszakot, egyik nap Miskolcon, másik nap „Thesszalonikiben”
vizsgáztam.
Véleményem szerint egy Erasmus-program legfontosabb eredménye, hogy megtanuljunk
alkalmazkodni. Nekünk, akik ebben a félévben utaztunk ki, ez az alkalmazkodás nem a más
kultúráról, emberekről, ételekről szólt, hanem arról, hogy egy korábban soha nem látott
helyzetből a lehető legeslegtöbbet hozzuk ki: megtanulni egyedül döntést hozni, kitartani, nem
feladni és mindig előre nézni. A félév során egy percre sem bántam meg, hogy éppen most
utaztam ki: a kint töltött három hét rendkívül felértékelődött számomra, és hálás vagyok, hogy
legalább ennyi időre ahhoz a városhoz tartoztam, és, hogy egy ilyen magas színvonalú külföldi
egyetemen tanulhattam. Éppen ezért továbbra is ajánlom az Erasmus-programot minden
hallgatótársamnak, aki valami különleges, – jóllehet, néha nehézségekkel tarkított – élménynek
szeretne a részévé válni.
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