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A 2013/2014-es tanév őszi félévét Madridban töltöttem Erasmus ösztöndíjjal az Universidad 

Complutense de Madrid nevű egyetem Moncloa kampuszán.  

 

Kezdet 

A kezdet, mint általában megszoktuk, sosem egyszerű. Minden Erasmusosnak át kell rágnia 

magát az ügyintézésen, amihez az én esetemben hozzájárult a spanyolok mentalitása. (Vagyis 

az ügyintézés halogatása, nem egyértelmű információadás, vagy abszolút információhiány.) 

Ezt odáig tudták fokozni a spanyolok, hogy már ott tartottam, feladom. Nem éri meg nekem 

ez az egész stressz és idegeskedés, hogy kiutazhassak. Természetesen tévedtem és nagyon jól 

tettem, hogy nem adtam fel! Életem legjobb élményeit szereztem itt. Úgyhogy szeretném 

előre megválaszolni a bennetek esetlegesen felmerülő kételyeket: MEGÉRI végigcsinálni! 

 

Szállás 

Jó, ha az ember már kiutazás előtt néz szállást, és ha tudja, akkor le is foglalja. Nekem 

hatalmas szerencsém volt ezzel! Még indulás előtt tagja lettem egy facebook csoportnak, ahol 

kint élő magyarok segítik egymást. Itt közzétettem, hogy szállást keresek és az első jelentkező 

– beszélgetések és fényképváltás után – tökéletesnek bizonyult. Tökéletes is volt! Nagyon jó 

árban volt, kedves lakótársakkal és jó fekvéssel. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy az 

egyetemhez nagyon közel vagy a belváros szívében keresnek szállást. Ezeknek az ára 400 

euro + rezsi/SZOBÁTÓL indul. A szobák átlagára 350-450 euro+rezsi körül szokott lenni. 

Természetesen sok tényezőtől függ, hogy mennyibe kerül (van-e benne lift, medence, fekvése, 

lakók száma, szoba mérete, stb.), és egészen elképesztő árakig is felmehet, ha valakinek 

nagyon nagyok az igényei. Én nem laktam kimondottan a központban, de 

gyaloglással+metróval 20 perc volt az út a belvárosba. Tökéletes volt, hiszen mivel nem a 

központban volt, nem volt drága, de messze sem voltam tőle és nem okozott gondot sem a 

tömegközlekedés, sem a gyaloglás.  

 

Egyetem/oktatás 
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Gondolom, mondanom sem kell, de azért mégis megemlítem; hogy akik spanyol nyelven 

terveznek órát hallgatni, azoknak legalább középszintű nyelvtudással kell rendelkezniük, de 

még jobb, hogyha magasabb a nyelvtudás szintje. Igaz a hír, miszerint az angoljuk igen sok 

kívánnivalót hagy maga után. Így én azt mondom, hogy hiába tud valaki angolul, nem elég! 

Spanyolországban csak akkor tud érvényesülni az ember (bármilyen téren), hogyha beszél 

spanyolul. Természetesen nem azt mondom, hogy senki nem beszél angolul, de erre nem 

szabad/lehet támaszkodni. Szemeszterenként minden Erasmusos hallgató felvehet 2 tárgyat 

bármilyen másik szakon. Történelem szakon szemeszterenként 4 tárgyat lehet másik szakon 

felvenni, így én az ottani „English Department”-en vettem fel a tárgyaimat. Ez egy remek 

kiskapu azoknak, akik annyira nem beszélik annyira a nyelvet, hogy azon órát is tudjanak 

hallgatni; illetve természetesen az angol szakosoknak is hasznos a tanulmányaik 

folytatásában.  

 

Erasmus-élet 

Erasmusosnak lenni – modernen kifejezéssel élve – egy „életérzés”, „életstílus”. Ki lehet 

váltani egy Erasmusos kártyát, amivel kedvezményesen lehet múzeumokat látogatni, részt 

venni az ESN program által szerevezett kirándulásokon, városnézésen és éjszakai 

programokon. Kirándulások és városnézések minden hétvégén garantáltan vannak, de van, 

amikor hétköznap is. Van 1 napos túra, hosszú hétvégés, mindenféle. Ha esetleg valakit nem 

érdekelnek az ilyen programok, vagy a saját barátaival szeretne utazni, akkor is számos 

Erasmusos facebook csoport van, amihez érdemes csatlakozni. Nem csak azért, mert 

megismerkedhetsz emberekkel (spanyollal és külföldivel egyaránt), de hasznos tanácsokat 

adnak a mindennapi élethez is. Hova érdemes menni esténként, milyen szálláslehetőségek 

vannak azoknak, akik még nem találták meg a megfelelőt, hol lehet kapni különböző nemzeti 

különlegességeket/ételeket, etc. Mindenben lehet segítséget kérni.  

 

Mindennapi élet 

Ami elengedhetetlen Spanyolországban a spanyol tudás mellett, az a kezdőtőke. Ha netán 

később érkezne meg az ösztöndíj a kiírtaknál, akkor sajnos el sem lehet indulni saját forrásból 

származó kezdőtőke nélkül. Ha megérkezik időben, akkor is mindenféleképpen kell a saját 

kiegészítés. Madrid a drága városok közé tartozik, a spórolásra pedig itt sajnos nem lehet 
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alapozni. Madridban az életvitelből adódóan mindenki (a kevésbé pénzesek is) kint él az 

„utcákon”. Ha teheti, akkor találkozik a barátokkal, együtt esznek-isznak valamilyen beülős 

helyen, igyekeznek minél több programot szervezni maguknak. Akinek szokatlan az euro, 

annak csalóka lehet, hogy minden 1-2 euróba kerül; a bevásárlóközpontokban az 

élelmiszerek, üdítők, a bárokban is az italok. Pont ezért csak úgy pörögnek az 1-2 eurósok a 

zsebből kifele, és hirtelen azt veszi észre az ember, hogy sok kicsi tényleg sokra megy. 

Akármilyen az otthoni életvitele az embernek, úgy gondolom, hogy Madridban még a 

lustábbak sem maradnak otthon. Állandó a jövés-menés, barátokkal való találkozás. Madrid 

éjjel-nappal nyüzsög. 

 

Összességében azt tudom mondani, hogy aki teheti, mindenképp próbálja ki az Erasmusos 

létet, akár Madridban, akár máshol! Viszont azt is ugyanilyen határozottan jelentem ki, hogy 

Spanyolországban csak akkor, hogyha van bizonyos fokú spanyoltudás és van félretett pénz. 

Ha ezek megvannak, akkor semmiképpen sem szabad kihagyni ezt az élményt! Olyan 

tapasztalatokat és élményeket szerez az ember Erasmusos léte során, amiket máshonnan 

egyszerűen nem lehet. Ez egy olyan dolog, amit mindenkinek, akinek lehetősége nyílik rá, ki 

kell próbálnia egyszer az életben!  


