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Tulajdonképpen sosem gondoltam volna, hogy én valaha Erasmusra fogok menni, a jelentkezést is 

csak szinte viccből, az utolsó pillanatban adtam le. De életem legjobb kigondolatlan döntésének 

bizonyult. Talán fel sem fogtam, hogy egyedül egy új országban, egy új városban, egy új egyetemen, 

új emberek között fogok élni, csak amikor elindult a Népligetből a buszom Padovába február végén és 

kezdetét vette életem legnagyobb kalandja.  

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy ha valaki szemezik Olaszországgal, mint Erasmus célpont 

– meg akkor is, ha nem – Padova a tökéletes választás. Azt gondolom, hogy ez az a hely, ahol 

mindenki megtalálja a számítását: akár az 1222-ig visszanyúló egyetemi szakértelem, akár a diákokra 

építő nyüzsgő egyetemváros, vagy az észak-olaszországi, Velence-közeli gazdag kulturális örökség 

vonzza jobban. 

Nekem volt egy kis előnyöm az úti célommal, és azért is választottam ezt, mert rendelkezem egy C1-

es olasz nyelvvizsgával, így való igaz, hogy az első napokban jobban ment az ügyintézés és az 

eligazodás. De senkit ne riasszon vissza a nyelvismeret hiánya, a közhiedelemmel ellentétben az 

olaszok egész vállalható szinten beszélnek angolul, főleg az egyetem közeli helyeken és az 

ügyintézésben, de egy pár nap alatt úgyis tökéletesre fejlődik a kézzel-lábbal magyarázás képessége 

is. És nagyon sokat fogtok tanulni is olaszul! 

Az egyetemről csak annyit, hogy nem véletlen hogy két évszázad híján 1000 éves múlta tekint vissza. 

Pszichológia szakosként nagyon jól jártam, mert az egyetem ezen karának óriási a kurzusválasztéka és 

annál is több a nagyon színvonalas kurzusa terepmunkával, projektekkel, tanulmányi kirándulásokkal 

színesítve azt, így az egyetemi tanulmányaimnak minden percét élveztem! Ahogy a rektor úr 

tökéletes megfogalmazta, Padovában ne keressük a Campust, mert az egész város az. És ez így is van. 

Bármerre megyünk, egyetemi épületekbe, könyvtárakba, tanulószobákba, kollégiumokba és 

menzákba ütközünk. Na és az ezekbe járó kedves olasz és külföldi diákokba. Mivel Padova elég 

népszerű célpont az Erasmusra utazók körében, félévente több száz külföldi diák érkezik ide Európa 

minden pontjáról, és az ESN remek programszervező képessége hamar összekovácsol minket. A 

welcome hét minden estéje tele volt ismerkedős programokkal, a félévben összesen 3 hosszabb 

kirándulást és 5-6 egynapos legkülönbözőbb stílusú programot szerveztek. Részben velük, részben 

saját szervezés által volt szerencsém járni Velencében, Genovában, Firenzében, Triesteben, Pisában, 

Cinque Terrében, Veronában, Sienában és a félév befejeztével más dolgunk sincs, mint egy római 

utat szervezni. Ez azért elég jó, nem?  Ezen kívül sem maradhat nap program nélkül, de ez mindig az 

ölünkbe hullott, nagyjából minden nap lehet válogatni, hogy mivel töltsük az időt, színesebbnél 

színesebb lehetőségek közül városszerte. 

Nem hagyhatom szó nélkül magát Olaszországot sem. Nagyon fontos elmondani, talán, mint a 

félévem egyetlen árnyoldalát, hogy nagyon drága itt az élet. Természetesen az Erasmus-ösztöndíj 

összege óriási segítség, de ahhoz, hogy a puszta megélhetésen túl másra is fussa, meg kell mozgatni 

más anyagi forrásokat is, mert például a tömeg-és vasútközlekedésben nincs diákkedvezmény és egy 

átlagos pizzavacsorát sem úszunk meg 15 euró alatt. Padova előnye az, hogy egy nagyon nagyon 

élhető város, pezsgő erasmusélettel és rengeteg kulturálódási lehetőséggel és gyönyörű helyekkel, 

amiket hónapok után sem lehet megunni. Fő közlekedési eszközünk a bicikli, kedvenc italunk az 



Aperol Spritz, legszebb közösségi helyeink a Piazza dei Signori és a Prato della Valle, legbulisabb 

szórakozóhelyeink pedig a nyáron nyitva tartó Naviglio bár a folyó mentén, és a Factory, a helyi disco. 

Ha röviden össze kéne foglalnom ezt a fél évemet, annyit tudnék mondani, hogy rengeteget 

fejlődtem emberileg, a sok tapasztalat és élmény sokat alakított rajtam, sok barátságot kötöttem, 

lélegzetelállító helyeken jártam, magával ragadott az olasz mentalitás és napról napra élveztem az 

olasz gasztronómia csodáit. Egy szóval, hálás vagyok. Őszintén? Talán a legmeggyőzőbb érvem az, 

hogy az Erasmus miatt csúsztam a diplomámmal, de teljes mértékben megérte… 
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