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Leidenben tanulni életem egyik legjobb döntése volt. Az öt hónap, amit ott eltöltöttem az 

egyik legszebb, legnehezebb és legtöbb tanulással teli időszak volt. Így fontosnak tartom 

kiemelni, hogy ösztöndíjjal Leidenben tanulni NEM a bulizásról és utazásról szól, hanem a 

tanulásról és a fejlődésről. Szóval mindenkit lebeszélnék róla, ha lazább félévre vágyik. 

Nagyon sokat fejlődtem ebben az 5 hónapban, tehát mindenképpen megéri ide jönni, én 

imádtam! A tanárok, az órák és minden itt Leidenben arra hivatott, hogy a maximumot tudd 

kihozni magadból.    

A városról: 

Nekem Leiden egy olyan város volt, ahol el tudnám képzelni az életemet. Egy igazi holland 

város, nagyon nyugodt, nagyon szép és nagyon élhető. Nekem igazi szerelem. Amsterdam 

ellentéte. Itt az emberek köszönnek egymásnak az utcán, ha zebra felé közeledsz, a biciklistől 

az autósokig már percekkel korábban megállnak, hogy biztonságban átmehess a túloldalra, 

szóval eszméletlen. Kis üzletek, kávézók, könyvesboltok, középkori macskaköves utcák (már 

első héten tönkre is tettem egy pár cipőmet) stb.  

Ha az őszi szemeszterben tanulsz itt, igen szerencsés vagy, mert a város október 3-án ünnepli 

felszabadulását, amit Leidens Ontzet-nek hívnak. Ez itt az egyik legnagyobb ünnep, ilyenkor 

egy óriási majálist tartanak, amilyet szerintem otthon még nem nagyon láthattunk, szóval 

eszméletlen, érdemes egyszer megnézni. Október 19-én látogatott el Sinterklaas a Zwaarte 

Pietekkel a városba, ami azért különösen aranyos nap volt, mert hirtelen tele lett gyerekkel az 



egész város. Egyébként nagyon meglepődtem, hogy amúgy is milyen sok fiatal lakik 

Leidenben és itt most nem feltétlenül az egyetemistákra gondolok: nagyon sok a gyerek és 

sokan nagyon fiatalon családot alapítanak és gyereket vállalnak. A karácsony, visszatérve az 

előző gondolatmenetemhez, viszonylag későn érkezik ide – legnagyobb örömömre- itt tényleg 

csak decemberben kezdenek ráhangolódni az ünnepre, viszont a hónap elején ők már fát 

díszítenek stb.  

Egyébként azért is érdemes szerintem Leidenben tanulni vagy lakni, mert mindenhez közel 

van: 30 perc vonattal Amsterdam és Rotterdam, 15 perc Hága és Delft stb. Szóval 

mindenhová viszonylag gyorsan és olcsóbban el lehet jutni, ha utazni szeretnél.  

Utazás:  

Az utazás OV-chipkaart-al működik, aminek kezdő tarifája 7 euro, ezzel megvetted a kártyát, 

amit még ezután kell majd feltöltened a számodra megfelelő összeggel (bankkártyával lehet 

töltögetni). Csippentős módszerrel működik a rendszer: becsekkolsz és nem felejtesz el 

kicsekkolni. Sokkal egyszerűbb és gyorsabb egyébként minden, mint otthon. A vonatok szinte 

mindenhová 15 max 30 percenként mennek (éjjel is! és nagyon pontosak, nem várnak), a 

vonaton követheted kivetítőkön, hogy éppen milyen megálló jön, vagy letöltheted az NS 

alkalmazást, ahol annyi minden infót kapsz, hogy abba még a MÁV is belepirul. Ja igen, és ha 

késik a vonat (ami azért előfordul) ingyen kávé és tea, és folyamatos tájékoztatás jár cserébe. 

Egyébként az egész városban van wifi: a vasútállomáson, a vonaton, a kávézókban, a 

könyvtárban, az egyetem területén, a boltokban, mindenhol. Nekem emellett azért fontos volt 

a mobilinternet is, mert az első héten én a nélkül tuti eltévedtem volna: veszel 10 euro-ért egy 

Lebarás feltöltő kártyát, egy hónapig 1 giga interneted van. Amúgy ugyanígy működik a 

telefonálás is: Lebara kártya 10 euro-ért, amit lebeszélhetsz egy hónap alatt, 1 cent per percért 



tudsz haza telefonálni, valamint vonalas telefont hívni Hollandiában (mobilt hívni viszont 

drága).   

Amúgy mindenki biciklivel jár itt, csak az nem, aki éppen a biciklije felé igyekszik vagy én. 

Én szándékosan akartam battyogni, de állítom, hogy rajtam kívül senki nem foglalt el helyet a 

járdán. Biciklit viszonylag olcsón tudsz bérelni, vagy facebook-os oldalakról venni. Nem 

érdemes nagyon szépet és jót választani, mert elég gyakran lába kél…  

Az órák:  

Mindenkinek ajánlom, hogy ha Dutch studies-ra jelentkezett, akkor Rick Honings óráit vegye 

fel: Letterkunde és Geschiedenis. Nagyon érdekes és szuper órákat tart, igazán csak itt jössz 

rá, hogy „ja, így is lehet tanítani!”. Sokat követel, minden órára kell készülni, a vizsgáira 

pedig mindent kell tudni, de megéri, mert csúcs! 

Felvettem a Woordenschat en Schrijven órát is, sokat fejlődött a fogalmazáskészségem, a 

szókincsem és a helyesírásom is. De a végére azt hittem, hogy meghalok, mert vagy 10 

jegyünk volt, amiből lezárt minket: hétről hétre beadandók, azok folyamatos javítása, közben 

szótanulás, a végén pedig 6 vizsga (5 a szavakból, 1 fogalmazás). De fejleszt, az biztos.  

Geschiedenis van het Nederlands óra lényegében nyelvészet. A tanárnőt szerettem, az 

anyagot kevésbé. Hétről hétre leckék online, plusz 3 nagy házi dolgozat.  

Grammatica: Mázlink volt, mert kaptunk egy új tanárt, aki nagyon fiatal volt, nagyon lelkes 

és nagyon türelmes. Egyszóval szuper volt az óra, annyit kérdeztünk, amennyit csak tudtunk, 

ő pedig még szünetben és óra után is magyarázott, ha kellett. 3 házi dolgozatból és év végi 

vizsgából álltak össze a jegyek.  



Én összesen 25 kreditet, 5 tantárgyat vettem fel, ami szerintem teljesíthető volt, de nem is 

unatkoztam és nem is maradt sok szabad időm. A jegyek 1-10-es skálán mozognak: 10-est 

csak a jó Isten kap (és most idéztem szó szerint az egyik tanáromat), 7-8-9 nagyon jóóóó, 6-os 

fogalmam sincs, minek számít, a lényeg, hogy 5,5-től van meg minden tantárgy. És mitől 

olyan kemény az egyetem? Mert itt az 5,5 a 2-es – „az éppen hogy megvan” - otthon viszont 

ez 80%, a 4-esnek felel meg. Tehát ezért kell itt mindent tudni…  

Szállás:  

Ezt volt a legnehezebb elintézni. Olyan szinten nehéz volt, hogy majdnem szállás nélkül 

maradtam, mert annyira próbáltam figyelni rá, hogy közel legyen viszonylag az egyetemhez, 

olcsó is legyen, viszonylag szép is stb. De augusztus közepére felhagytam minden reménnyel 

és már nem érdekelt az ár, hogy hol van, hogy mennyit kell takarítani… és akkor megtaláltam 

a szállásomat! Na de nem egy lepukkant valamit.  Mindenki sárga volt az irigységtől, 

amikor meglátta, hol lakom, szóval tuti szuper hely volt, szívből ajánlom mindenkinek és ide 

tervezek magam is majd visszajönni: Camelot, Verbeekstraat. Az erasmus keretet bőven 

felülmúlja, de 90%-a a szállásoknak többe is kerül, mint amit egy hónapra kapunk. Mindennel 

együtt 650 euró per hónap és kapsz egy gyönyörű stúdiólakást: benne saját konyhával, 

fürdőszobával, kis nappali résszel, tanuló sarokkal, francia ággyal, TV és internet, konyhai 

cuccok, KÁVÉFŐZŐ és vízforraló, szóval igazi habzsi-dőzsi! Imádtam és fájt is a szívem ott 

hagyni…  

Mindent tehát összegezve, jó kiutazás előtt mindenkinek tudnia a következőket: 

 ide nem bulizni, hanem tanulni jössz, bulizásra nincs is lehetőség és a diákok itt még 

ebéd közben is a könyvet bújják, szóval… 



 időben kezdj el keresni szállást és figyelj a jelentkezési határidőkre, akármennyire is 

fújj és fejfájás és utálod…  

 szükséged lesz egy biztos anyagi háttérre, mert erasmusra menni nagyon drága, bárki 

bármit is mond, én személy szerint alig költöttem kajára, de a szállás, könyvek, utazás 

stb miatt szerintem összesen egy 3-400 ezer forint mínuszban minimum vagyok…  

 ha szereted a múzeumokat, igényelj 60 euróért múzeumkártyát és élvezd mindenhová 

az ingyenes bejutást, mindenhová! 

 Ha messzebb utaznál (2 órás utak vonattal már 50 euróba kerülnek) vegyél az Albert 

Heijnben 15 eurós hétvégi kártyát és utazz vele korlátlanul. Én ezzel nagyon sokat 

spóroltam.  

 (Holland) bankkártya nélkül elég nehéz meglenni, mert az egyetem területén szinte 

mindenhol kártyával lehet csak fizetni…  

 De a legfontosabb: Szerezz barátokat és beszéljetek Hollandul! Nekem így tudott a 

nyelvtudásom fejlődni a legtöbbet és így mondtam a végén azt is, hogy nem akarok 

haza menni, mert mindenki hiányozni fog… Azok, akik inkább angolul 

kommunikáltak, őszinte leszek, nem fejlődtek az égvilágon semmit… legalábbis, ami 

a hollandot illeti. 


