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De hol vannak a csehek? 

 

 Szeretném megköszönni, hogy az elmúlt félévben tanulmányaimat a 

csehországi Masaryk egyetemen folytathattam az Erasmus+ program keretében 

a Károli Gáspár Református Egyetem másodéves anglisztika hallgatójaként, és 

azt, hogy lehetővé tették ezt a csodás élményt számomra! 

Első helyen Csehországot jelöltem meg, azon belül pedig, a brnói Masaryk 

egyetemet 2015 tavaszi szemeszterére. Választásom meglepődést váltott ki 

ismerőseim és barátaim részéről, mondván: Olyan közel? Csehországot kevesen 

tartják érdekfeszítő helynek Közép-Európában tapasztalataim szerint. Őszintén, 

engem sem ért kultúrsokk, tekintve a térséget jellemző hasonlóságokat, 

ellentétben pár Csehországban szerzett szintén külföldi barátommal szemben. 

Brno egyetemi város, amely számos lehetőséget rejt, főleg a diákok részére. 

Választásomat és magabiztosságomat kiutazásom előtt, a küldő egyetem 

ügyintézői és a fogadó egyetem honlapja támogatta nagy részben, így bőséges és 

átlátható információt kaptam a teendőkkel kapcsolatban. Ennek köszönhetően 

meg sem fordult a fejemben, hogy rossz döntést hoztam volna. Továbbá, a kinti 

kapcsolattartók állandóan rendelkezésünkre álltak a szemeszter alatt, így a 

diákok közül mindenki biztos lehetett abban, hogy jó kezekben van.  

A külföldi egyetemi élet az orientációs héttel kezdődik, az ottani Hallgatói 

Önkormányzat szervezésében. A hét célja, hogy az összes tudnivalót a 

tanulmányokkal kapcsolatosan ismertessék és elmagyarázzák, felszámolva 

kétségeinket. A másik cél pedig az, hogy a külföldi diákközösség ne 

nemzetiségek szerint különüljön el, hanem a falakat lebontva egy olyan 

nemzetközi diákközösséggé kovácsolódjon, ahol egymást megismerve és segítve 

kezdjék meg a tanulmányaikat az idegen országban. A szervezők ennek 

érdekében, különböző programokat rendeznek, mint például városfelfedezés 

vagy nemzetközi kvíz show. A héten a diákközösséget minden alkalommal új 
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szempontok alapján csoportokra bontották, biztosítva ezzel az ismerkedést. A 

tavaszi szemeszterben többen, mint százan vettünk részt a programban a 

Masaryk egyetemen. Tudomásom szerint ez a létszám az őszi szemeszterben 

közel háromszáz volt. A világ minden tájáról érkeztek a diákok, erre utal a 

beszámolóm címe is. Szert tettem szlovén, spanyol és görög barátokra, de 

ugyanakkor mondhatom, hogy az Európai Unón kívül például Koreából és még 

sorolhatnám. A közösségi életet belengte a nyitottság és az elfogadás szelleme, 

amit természetesnek vett mindenki, emiatt a kulturális különbségeket 

gördülékenyen tudtuk kezelni.  

Szállásunk három különálló kollégiumban volt. Ez a következő szemesztertől 

megváltozik és minden külföldi hallgatót egy épületbe tesznek. A kollégiumba 

való jelentkezés januárban zajlott le. Egy hónap kauciót kellett befizetnünk, ami 

az utolsó hónap árát váltotta ki. Az én kollégiumi szobámért (Vinarska) 3365 

koronát fizettem havonta. Ebben a kollégiumban ketten élnek egy lakásban. A 

lakás szót használom, mert mindegyik szoba fel van szerelve külön konyhával és 

fürdőszobával és illemhelységgel. Ezek hagytak némi kivetni valót 

állapotukban, de semmi pánik, ahogy említettem, a következő külföldi diák 

közösség már a felújított épületben fog lakni. 

 Többnyire el voltunk választva a cseh diákoktól, hiszen nekik több tárgyat 

kellett teljesíteni ugyan azon a színvonalon, mint nekünk. A Masaryk egyetem 

minimum 20 kredit teljesítését kérte a külföldi diáktól, amely megszerzésének 

kritériumairól a tanároktól kaptunk felvilágosítást már az első héten. Így, fel 

tudtunk készülni és semmi sem ért váratlanul bennünket az év vége 

közeledtével. 

Az első nehézséget számomra a tárgyfelvétel jelentette, de miután figyelmesen 

elolvastam az útmutatókat, megnyugodtam, hogy nincs benne semmiféle 

ördöngösség és hasonló a folyamat, mint otthon. A tanárok nagyon segítőkészek 

voltak ügyeinkben. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ellentétben a hiedelmekkel, 

jegyeimért igenis megdolgoztam az utolsó hetemig Brnóban, hisz tanáraim 

ugyanazt a színvonalat várták el tőlem, mint a többiektől. Az órák többnyire 

beszéd centrikusak voltak és sok beadandót kértek, amit az egyetem online (IS 
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system) rendszerén küldtünk el. A kapcsolattartás az egyetemen belül nagyon 

gyors. Ez kiterjed a diák és tanár üzenetkezelésére is, amit az előbb említett 

rendszer könnyít meg. A kötelességek betartatása mellett, az egyetem figyelmet 

fordított további időtöltések szervezésére, ahol a különféle baráti körök hetente 

mérhették össze tudásukat vagy ügyességüket. 

Csehország Közép-Európában kedvező földrajzi fekvésű, Brno közel van több 

európai nagyvároshoz és ennek tudatában a Hallgatói Önkormányzat jó 

kapcsolatot épített ki a helyi utazási irodával, mely a nemzetközi diákok számára 

elérhető, kedvezményes áron biztosított utazási lehetőséget többek között 

Krakkóba, Budapestre, Bécsbe, Velencébe, ahol Párizs is a lehetőségek között 

szerepelt a világjárók számára. Ezen kívül számos kirándulás indult belföldön, 

kisebb költségvetésből, ami szintén felejthetetlen élményekkel gazdagította a 

diákokat.  

Brno kifejezetten lüktető város, amit főként a három ott található egyetem tart 

pörgésben. A tömegközlekedés kiváló, minden gyorsan és egyszerűen 

megközelíthető. A havi diákbérlet ára 275 korona. Számos egyedi étterem és 

kocsma várja fiatalokat. Az árakat tekintve, hasonló, mint Magyarország. Egy 

éttermi főfogás ára 140 korona körül mozog. Megemlíteném, hogy a sör ott 

olcsóbb, mint a víz, így az utolsó hónapokban már jobban értve az ott lévő 

kultúrát, nem hökkentünk meg a korán reggel söröző cseheken. Már az első 

héten látogatást tehettünk a cseh sörgyárba, bővítve ezzel tudásunkat a cseh 

sörözési szokásokról. Az idegenvezető felhívta a figyelmünket arra, hogy a sör 

rendkívül egészséges és a cseh sör minősége páratlan, használjuk ki a 

lehetőséget. 

Az egyetem hallgatói önkéntes alapon mentoráltak bennünket. Az én mentorom 

is nagy segítséget jelentett tanulmányi ügyeim intézésében. A mentorok arra is 

ügyeltek, hogy színesebbé tegyék kint tartózkodásunkat. A sok felfedezni való 

hely közül számossal a cseh mentorokon keresztül ismerkedtünk meg, és 

állíthatom, hogy fél év alatt nem sikerült eljutnom mindenhova, de a szemeszter 

alatt több szórakozóhely vált törzshelyünkké, mint például a kávézó, ahol nem a 

fogyasztásért kell fizetni, hanem az ott töltött időért.  
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A segítők jól beszélnek angolul, ami az utca emberére már kevésbé jellemző. A 

szemeszter alatt az angol volt a közös kommunikáció nyelve. Más nyelvek 

tanulására is volt lehetőség, első ízben a cseh nyelvet választhattuk. Az egyetem 

a külföldi hallgatók számára termet biztosított, arra a célra, hogy anyanyelvüket 

oktathassák az érdeklődők számára. Számos lehetőség volt arra, hogy a 

megadott kereteken kívül is elsajátítsunk más nemzet nyelvének az alapjait. Én 

például némi spanyol és görög szókincset szedtem föl. 

 A sok náció, tapasztalatom szerint, a cseheket inkább beolvasztotta magába, 

mintsem kiemelte volna. A mentorokra nem fogadókra, hanem mint külföldi 

barátra tekintettünk, így amikor megtöltöttünk egy szórakozó helyet, nem cseh 

nyelven folyt a társalgás közöttük, hanem ők is angolul beszéltek. Így 

kérdezhettük volna, hogy hol vannak a csehek. Az év vége felé észleltük, hogy 

körülöttünk már nem angolul zajlik a társalgás, hanem csehül. Ezek a pillanatok 

ráébresztettek bennünket arra, hogy külföldi társaink közül egyre többen utaznak 

haza és lassan nekünk is visszaszámolnak. A keserű élményt az utolsókig 

próbáltuk édesíteni összejövetelekkel és búcsúvacsorákkal.  

A sok emlék, nap mint nap visszacseng valahol, de végleges búcsúra nincs 

szükség természetesen, hisz a szorosabb kötelékkel rendelkezők, könnyen 

tarthatják a kapcsolatot az internet világában és beszélnek meg újabb 

összejöveteleket, ahogy én is a barátaimmal.  

Az Erasmus+ program az élmények tükrében azt mutatja, hogy a tanulás mellett 

a hallgatói életünket még teljesebbé tehetjük a kultúrák közötti átjárással, 

tapasztalatcserével. Lehetőséget ad arra, hogy a diákok nemzetközi színtéren is 

megméretessenek emberségből, szeretetből, empatikus készségből, toleranciából 

és segítő készségből. Meggyőződésem, hogy az Erasmus+ program tágítja az 

ember világnézeti gondolkodását és olyan életre szóló tapasztalatot ad, amely a 

munka világába való beilleszkedést is elősegíti. 

Mindenkinek ajánlom a programot, aki mer, az nyer alapon. Jelentkezzetek és 

kívánom, hogy legyetek Ti is részesei ennek a nagyszerű élménynek, melyet az 

Erasmus+ nyújt!      2015-06-30  Glavanics Gerda 


