Erasmus élménybeszámoló - Lecce

Nagy Zsuzsanna vagyok, a Miskolci Egyetem harmadéves joghallgatója. A 2019/2020-as
tavaszi szemesztert töltöttem külföldön, a Salentói Egyetemen (Università del Salento). Lecce
város Olaszország Puglia régiójában, a Salentói-félsziget közepén, az azonos nevű megye
székhelye. A számos barokk épület által meghatározott egységes városképének köszönhetően
„Dél Firenzéjének” is nevezik. Lecce történelmi belvárosában a számos gyönyörű látnivaló
mellett éttermek és kávézók sokasága is megtalálható.
Gyönyörű patakokkal tarkított hegyek között Salernóból Leccébe hazautazva írom most ezt az
élménybeszámolót. Igen... Élmény ez a Coviddal és karanténnal együtt is, méghozzá életre
szóló és személyiséget formáló kaland. Leccét pedig már az otthonomnak tartom, akkor is, ha
csak 6 hónapot élek itt, egy borzalmas állapotú lakásban, tele hangos spanyolokkal. Amikor
visszatérek Leccébe, pontosan fogom tudni, hogy milyen érzés volt hajnalban kebabot enni az
utcán, vagy hazasétálni a "temetőből".
Az elmúlt hónapok során sok mindent megtanultam, és nem csak az egyetemi tananyagot. Az
oktatás a koronavírus miatt online folyt, a legtöbb órát a Microsoft Teams rendszeren keresztül
tartották meg, ahová az anyagokat is feltöltötték, így minden egyszerűen elérhető volt.
Érdekesség, hogy itt minden tárgyból 6 óra van egy héten, 3-3 órás blokkokra osztva. Ez
sokszor nagyon kimerítő, még úgy is, hogy lehetőség van néhány perces szünetet kérni. Az
egyetemen alkalmam nyílt olasz tanfolyamra jelentkezni, ami a mindennapi életben „rám
ragadt” tudás mellett jelentősen elősegítette, hogy megtanultam társalgási szinten olaszul. Saját
bőrömön tapasztaltam meg, hogy nem az számít honnan érkeztél, hanem a személyiség, a
hozzáállás és az életszemlélet a meghatározó. Így lettünk multikulturális csapat egy svájcival,
lengyellel, portugállal, belgával, franciákkal, finnel, horváttal, észttel. Elfogadtuk egymást, és
élvezzük egymás társaságát amíg csak lehet. A karantén alatt sem hagytuk magunkra egymást,
péntek esténként mindenki csoportos videóhívásban számolt be az "izgalmas" karantén
napokról. A vírus pozitív hozadéka pedig, hogy egyszer sem kellett hazautaznom zárthelyi
dolgozatot írni, vagy vizsgázni, hiszen mindent meg tudtam oldani online.
Az Erasmus számomra a vírussal együtt volt egy olyan kihívás, ami által nagyon sokat
fejlődtem. Nem félek egyedül lenni, egyedül utazni, ami egy nagyon felszabadító érzés. Az
emberek itt délen kedvesek, mosolyognak és bármikor tudok segítséget kérni, mert mindig lesz
valaki, aki örömmel segít. A vonaton például a kalauz külön figyelmeztetett, hogy majd
figyeljek oda, mert át kell szállnom. Amikor pedig rossz helyen szálltam le szólt, hogy még
tovább kell utaznom és szálljak vissza. 😊😊 Ilyen figyelmesek ezek az olaszok. Élvezem, hogy
megbámulnak az emberek, mert annyira más vagyok számukra. Világos haj, bőr, szem, egyből
tudják, hogy nem olasszal van dolguk. Az olasz férfiak nagyon közvetlenek, nem fordulnak el,
ha valami szépet látnak és sokszor bókolnak.
Sajnos a tengerpart a várostól viszonylag messze van, amit tömegközlekedéssel lehet
megközelíteni és az utazás majdnem egy óra. Az ESN-es olaszok viszont nagyon kedvesek, és
próbálnak kocsival minél többször kivinni minket a partra, vagy éppen elvinni minket
kirándulni. Vonattal is számos hely elérhető, itt délen azonban sokszor csak többszöri
átszállással lehet a kiszemelt helyre eljutni. A koronavírus ellenére is sikerült sok szép helyre
ellátogatnom. Voltam Bariban, Brindisiben, Gallipoliban, Alberobelloban, Polignano a

Mareban, Otrantóban, Tarantóban, Nápolyban, Pompeiiben, Paestumban, Casertában,
Salernóban, Amalfiban, Torre dell’Orsoban, Ostuniban, Grotta della Poesiában és még
sorolhatnám....
Összességében nem bántam meg, hogy volt bátorságom jelentkezni az Erasmus ösztöndíjra,
úgy érzem egy új ember lettem általa. Az Erasmus egy kiváló lehetőség azoknak, akik ki
szeretnének törni a „mókuskerékből”, új helyeket szeretnének felfedezni, új embereket
szeretnének megismerni, szeretnének fejlődni, nyitni a világ felé és szélesíteni szeretnék a
látókörüket. Mindenkit bíztatok arra, hogy vágjon bele ebbe a kalandba és jelentkezzen az
ösztöndíjra.
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