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Az Erasmus-ösztöndíj segítségével a 2013/2014-es tanév őszi szemeszterét Németországban, 

a Potsdami Egyetemen töltöttem. Az egyetemről még kiutazásom előtt tájékoztatást kaptam a 

szállást és egyéb dolgokat illetően, így amikor megérkeztem, a szobám és a konyhai 

felszerelések itt vártak rám. Németországba busszal utaztam ki először, ami kicsit hosszú 

útnak bizonyult, de megérte. Amikor Berlinbe értem, már ott várt rám a Tandem-partnerem, 

hisz megbeszéltük, hogy ki fog jönni elém, majd ezután mentünk közösen Potsdamba, ami 

olyan 26 km-re van Berlintől, Németország fővárosától. Először az egyetem adminisztratív 

részlegére mentünk, ahol megkaptam a „semesterticketemet”, ami féléves bérletnek felel meg, 

és amivel nemcsak Potsdamban vehetem igénybe a tömegközlekedést, hanem Berlinben is és 

egész Brandenburg tartományban. Ennek köszönhetően be is jártuk egész Brandenburgot, sőt, 

Lengyelországba is sokszor átmentünk. Erre a kártyára pénzt is lehetett feltölteni, majd fizetni 

vele a menzán. Az első hetek kezdeti időszaknak számítottak. Megismerkedtünk az egyetem 

tanulmányi felületével, az ottani Neptun-rendszerrel, amit „Puls” -nak hívtak. Miután 

megismertem az amúgy nem bonyolult rendszert, felvettem a kinézett tárgyakat, amit persze 

még meg lehetett változtatni, ugyanúgy, mint idehaza. A Potsdami tanulókból álló ESN 

csoport sok-sok érdekes programot szervezett nekünk, Erasmusosoknak, aminek 

köszönhetően megismerhettük egymást és más embereket. A programok közül kiemelném a 

Stasi-börtönben, az oranienburgi koncentrációs táborban tett látogatásokat és a Berlinben, a 

Brandenburgi kapunál tett látogatásokat.  

Az egész ottlétemet a multikulturális légkör fogta át, mely nagyon tetszett. A két szomszédom 

a kollégiumban is ezt támasztja alá, hisz az egyik az oroszországi Vlagyivosztokból, míg a 

másik Malajziából jött. Mindketten nagyon kedvesek voltak, úgy mint a többi emberek, akiket 

megismerhettem. Voltak ott hallgatók Kamerunból, Spanyolországból, Franciaországból, az 

Egyesült Államokból, Ausztráliából és más országokból. Az egyik egyetemi épület 

pincéjében volt egy hallgatói klub, ahol minden csütörtökön nagy bulik voltak, de amúgy 

minden hétköznap volt ott valami kulturális összejövetel, filmnézés, fiatal zenészeknek 

fellépési lehetőségek, stb. Az egyetem egy igazi kampusz, nagy kertje van, ahol a hallgatók jó 

időben kiülhetnek, és kicsit pihenhetnek két óra között. Az egyetemen, a bölcsész részlegen 

nemcsak menza, de cafetéria is üzemel. Wifi természetesen az egyetem összes épületében 

van. Az egyetemnek két részlege van, az egyik a Neues Pallais-nél, ahol a 

bölcsészettudományok hallgatói tanulhatnak, de a műszaki tanulmányok iránt érdeklődő 

diákok is találnak tovább tanulási lehetőségeket Potsdamban, pontosabban Golmban. Én a 

Neues Palais-nál tanultam, a Sancoussi Park és kastély mellett. Potsdam Brandenburg 

tartomány fővárosa, mely szép épületei és parkjai mellett fejlett és pontos infrastruktúrájáról 

híres. Az élet itt igen csöndes, de a fiatalok számára minden lehetőség adott, hogy jól érezzék 

magukat a hétvégén. Mozi, szórakozóhelyek, focipálya, jó sportolási lehetőségek és jó árak 

várhatók Potsdamban. Meglepő módon nem voltak kiugróan drágábbak az élelmiszerek, mint 

Magyarországon, sőt, a sörök kifejezetten olcsóak voltak. A fizetés sokkal több, mint itthon, 



az élelmiszerek viszont, mint ahogy azt mondtam, nem voltak sokkal drágábbak. 

Németországban a tartományok között nagy eltérés van az árak terén, mert míg a kölni 

boltokban ugyanazt a bort drágábban lehet megvenni, addig egy keleti tartományban olcsóbb. 

Ezért szerencsés egy volt NDK-s tartományba kimenni és ott tanulni. Ennek okán 

választottam én is Potsdamot, mely mind az életkörülmények, mind a szórakozási lehetőségek 

miatt megfelelő. A helyzeti adottságok miatt sokat utaztam Berlinbe, ami sajátos élmény. 

Épületeinek és a város szétszórtságának történelmi okait a mai napig érezni lehet. Én személy 

szerint úgy találtam, hogy Budapest sokkal, de szebb Európa egyik, ha nem a legerősebb 

országának fővárosánál. Berlin keleti részén, ahol annak idején a keleti blokk fővárosa volt, 

működik a DDR, vagyis NDK-s Múzeum, amely az NDK mindennapjait mutatja be kisebb 

videó bejátszásokkal, képekkel, illetve egy Trabattal meg egy Simson motorral, melyeket ki 

lehet próbálni, be lehet ülni. Kipróbálni nyilván nem lehetett, de egy szimulációs játéknak 

köszönhetően újra az NDK utcáin képzelhette magát az ember.  

A potsdami Erasmus örökké egy élmény marad. Az a nemzetközi multikulturális élet, amely 

minden egyes percemet jellemezte, nagyon jó volt. Más- más országokból jövő embereket 

ismerhettem meg és a konyhában közös főzésekkel, beszélgetésekkel mélyült a barátság. Nem 

bánom, sőt kifejezetten örülök neki, hogy megpályáztam és megnyertem az Erasmus-

ösztöndíjat és kint lehettem Németországban. Kintlétem során sok-sok jó emberrel 

ismerkedtem meg Európa- és világszerte, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot és 

tervezzük a nyári találkozásokat. Tehát mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy pályázzon; ha 

megkapta az ösztöníjat, akkor kalkuláljon reálisan, és ha úgy néz ki, hogy kell még 

valamennyi pénz, akkor menjen el dolgozni, gyűjtsön pénzt és vágjon bele ebbe a kalandba. N 

e ússzon el egy ilyen lehetőség az anyagiak miatt! Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy 

próbálja ki magát külföldön, mert megéri. 

 


