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Csitári Katalin: Egy Erasmus évem 

A nevem Csitári Katalin, 5. éves jogászhallgató vagyok. A 4. évem második 
felét, és 5. évem téli szemeszterét töltöttem külföldön.  Én is sokat 
gondolkoztam, mielőtt jelentkeztem. Nekem megkönnyítette a döntést, 
hogy szerintem elég jó ösztöndíj-támogatást kapunk, meg persze a jól 
hangzó történetek az Erasmus hallgatók könnyed bulis életéről is a 
motiváló okok között szerepelt.  Szerencsés vagyok, mert a családom 
mindig mögöttem áll és támogat, így indulhattam el 2015 februárjában 
Dél-Olaszországba, Leccébe. 

Nagyon érdekes az, amikor az ember az elején sztereotípiákat próbálja 
igazolni. És az olaszok nagyon sokat segítenek ebben. A ráérős hozzáállás, 
az, hogy mindig késésben vannak, a mindig elegáns megjelenésük, ahogy 
a lányok után fütyülnek az utcán, mind igaz, tapasztalható már az első 
nap, amikor odatéved az ember. A hivatali ügyintézéshez is nagyon 
nyugodtan és ráérősen kell hozzáállni, mert nem fogják elsietni. Azt nem 
mondanám, hogy még a fű is zöldebb, ahogy az ember átlépi a határt, de 
a tudat, hogy hónapokra kimozdulok a megszokott környezetemből, és 
egy teljesen új helyre megyek, ráadásul hogy minimálisan beszéltem 
olaszul, nagyon izgalmas volt. Nagyon kényelmesen el lehet boldogulni 
minimális olasz nyelvtudással is, de ki is maradunk dolgokból azzal, hogy 
nem tudunk rendesen beszélgetni a környezetünkkel.  



 

Lecce- saját fénykép 

Ami a szállást illeti, könnyű szállást találni, elsősorban Facebook 
csoportokba érdemes belépni, ott hirdetéseket böngészni, vagy feladni 
egy hirdetést. De ha nem boldogulunk egyedül, a helyi szervezők is 
segítenek ebben megérkezésünk után. Az első napon elmentünk a helyi 
Erasmus irodába, nagyon kedvesen fogadtak minket, segítettek sim-
kártyát venni, internetet is az egyik szervező segített nekünk bekötni, 
elmondták hol van a bevándorlási iroda, és segítettek kitölteni a hivatali 
űrlapot is. Az elején felvázolták, hogy mennyi mindent fognak nekünk 
szervezni, aminek aztán a fele sem valósult meg a csodás olasz szervezés 



keretében. Hetente szerveztek egy kávézóban ismerkedős- beszélgetős 
esteket, ahol az erasmus-osok találkoztak olasz diákokkal, akik szerették 
volna gyakorolni az angolt. Ez mindig jó hangulatú volt.  

Leginkább a kezünkbe kellett venni az irányítást, ha akartunk valamit. 
Azok, akik egy évre mentek, már szeptembertől együtt voltak, kialakultak 
a klikkek, és ezért a nagy többségük már nem is nagyon vett részt a 
szervezett programokban. Néha úgy éreztük, hogy a szervezők a téli félév 
után elfáradtak és már nem is volt annyi kedvük a 2. félévben érkezőkkel 
foglalkozni. Ami nem feltétlenül jó, de érthető is valahol. Így, mi, az 
újonnan érkezettek próbáltunk összefogni és programokat csinálni 
magunknak. Persze mindenki főként olyanokkal volt együtt, akikkel egy 
egyetemről, vagy ugyan abból az országból jöttek. Én sem voltam kivétel. 
Két magyar lánnyal, Helgával és Enikővel együtt utaztunk ki, együtt is 
laktunk, és majdnem mindent együtt csináltunk.  

 



 

Válogatásképeim Olaszországról -saját fénykép 

Olyan volt az egész mintha a barátnőimmel nyaraltam volna, csak épp 
több hónapon át.  Nem sokkal a kiutazás előtt ismertük meg egymást, és 
ez alatt a hónapok alatt nagyon összenőttünk, megismertük egymás jó és 
rossz oldalát, sokat nevettünk, sokat beszélgettünk. Már csak miattuk 
megérte az egész. Megismertem egy lengyel lányt is, aki szintén 
jogászhallgató, együtt jártunk órákra, mai napig tartjuk a kapcsolatot. De 
nem csak az a fontos, hogy hány kedves, meg pozitív és nyitott emberrel 
találkozunk. Nekem nagyon tanulságos volt a másik oldal is. Vannak 
olyanok, akik eleve úgy mennek Erasmusra, hogy valamiért elzárkóznak a 



program lényegétől. Nem akartak más diákokat megismerni, mert már 
előre unták a monoton ismétlődő kérdéseket: „ Sziaa, hogy hívnak, 
honnan jöttél, van lakásod mit tanulsz?”  Meg az a véleményük, hogy nem 
barátkozni jöttek, mindenki béna és hogy ő gyakorolni fogja az olasz 
nyelvet és nem hajlandó Erasmus programokon hülyéskedni. 
Olaszországban és Németországban is találkoztam ilyen diákokkal. Még ha 
nem is ismerték be, látszott, hogy ez visszaüt. Ezek az emberek általában 
hamar, pár héten belül magányosak és depressziósak lesznek, és egy idő 
után rájönnek arra, hogy mégsem volt olyan jó ötlet passzív-agresszív 
módon hozzáállni egy csapat emberhez, akit nem is ismer. Mert sok 
kedves emlékből kimarad, aki már így előre kivonja magát a 
programokból. És nagyon jól jön, ha jóban vagy a környezeteddel, ha 
másért nem akkor is, ha például segítségre van szükséged, vagy nem tudsz 
valamit.  

 

Magyar lányok olaszban- Tóga party 



Az Università del Salento nevű egyetemen tanultam. Az egyetem 
épületeinek egyes részei elszórtan voltak a városban, de a külvárosban 
volt egy nagyobb campus. Az egyetemen mindenki kedves volt és 
segítőkész, az órák és a vizsgák szervezettek voltak. Én azt tapasztaltam, 
hogy sokkal komolyabban veszik az olaszok a vizsgáikat, mert sokkal 
kevesebb vizsgalehetőségük is van, mint nekünk. Többet tanulnak és 
felkészültebben mennek el vizsgázni. Ez persze az Erasmusos diákokról 
nem mondható el, de azért ránk sincs panasz. Bármilyen szakon is 
tanulunk, gondolnak a külföldi diákokra, és vannak angol nyelvű kurzusok, 
legalább annyi, hogy a minimális kredit követelményeket teljesíteni 
tudjuk. 

Persze elsősorban sokat utazgattunk, ha már ott vagyunk, ami azért nem 
volt olyan egyszerű, mint gondoltuk. Az olasz csizma sarkában elég nehéz 
utazgatni, ha nincs kocsija az embernek.  Kocsit bérelni meg nem mertünk, 
az olaszok őrülten vezetnek. A probléma, hogy nincsenek rendszeres 
távolsági buszjáratok, csak június végétől szeptember elejéig. A vonat 
pedig úgy van kiépítve, hogy csak 2 tengerparti városba vitt el minket: 
Gallipoliba és Otrantoba. Nagyon szép városok, de egy idő után bosszantó 
volt, hogy nincs lehetőségünk a többi városba eljutni, mert a busz odavisz, 
de csak a következő nap hoz vissza. Így vártunk június végéig, amikor 
beindult a távolsági buszos magánvállalkozás, ami vitte a turistákat a 
különböző városokba.  



 

Gallipoli, amikor először láttam a tengert 

Az egész július egy nagy vakáció volt, minden nap elmentünk 
valamelyik tengerparti városba. Csodálatos városok vannak délen. Leuca, 
Santa Cesarea Terme, Porto Cesareo, Castro, Santa Maria al Bagno és a 
kedvencem: Torre dell’Orso. Egész júliust azzal telt, hogy mindenhová 
elmentünk a csizma sarkán belül ahová csak érdemes volt.  

Életem legszebb, legboldogabb nyara volt. 



 

Legelső tengerparti naplementém, Gallipoli- saját fénykép 

Aki Olaszországot, Leccét választja, az ne egy jól megszervezett, 
egyetemközpontú és csapatépítő erasmus- élményt várjon. Aki Leccét 
választja, az meg fogja ismerni, hogy milyen az élet egy igazi dél-olasz 
városban. A gyönyörű déli tájat választja, és a csodás helyi 
konyhaművészetet. Azt, hogy a napot egy kis olasz kávézóban egy 
mandulatejes jegeskávéval kezdje, és egy igazi olaszos pizzával fejezze be. 
Aki tengerparti bulikra is el akar menni a többiekkel, aminek a végét az 
koronázza meg, hogy mindenki együtt nézi a naplementét.  

Az olasz életérzést kapja meg, aki ide jön. 

 


