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La Sapienza(főépület)

Élménybeszámoló
Erről az ösztöndíj programról már évekkel korábban hallottam, olvastam róla
neten és mindig is vágytam rá, hogy egyszer én is részese legyek és átélhessem,
de nem mertem belevágni, mert nem voltam valami jó idegen nyelvből (angol).
Ahogy teltek az évek egyre nagyobb „szerelem” lett Olaszország. 2014-ben,
amikor a szakdolgozatomat írtam, fontos volt egy röpke tanulmányi utazás
Rómába. Akkor, ez volt az első önálló egyéni utazásom és felfedező utam. Ahogy
megérkeztem és a főváros történelmi központjában sétáltam éreztem egy
egyfajta bizsergést. Ekkor még nem tudtam ezt az érzést mire vélni, de tudtam,
hogy valami nagyon jó. Természetesen haza indulás előtt dobtam a Fontana di
Trevi kútba a megfelelő „szabályok” szerint apró centeseket, mely szerint így
biztosan visszatérünk. Hazaérve nagy lelkesedéssel elkezdtem az olasz nyelv
tanulását. Nagyon lelkes voltam, hogy egy olyan nyelvet tanulhatok, amit én
akarok és minden kötöttség nélkül építhetem a tudásom.
Két évvel ezelőtt, amikor megkaptam az értesítőt, hogy felvettek a két éves
mesterszakra, akkor fogalmazódott meg bennem egy Erasmusos gondolat, mely
szerint itt az idő bebizonyítani önmagamnak, hogy igen is képes vagyok rá. Így
elkezdtem olvasni blogokat és minden információt kezdtem kigyűjteni mi minden
kell hozzá.

1

Név: Rácz Enikő
Szak, évfolyam: Belsőépítész környezettervező Művész MA ll.
Tanév: 2016/2017 tavaszi félév
Célország, város: Olaszország, Róma
Fogadóintézmény: La Sapienza Universitá di Roma
Az első mesterszakos évben és utána is folyamatosan tanultam az olaszt, de
miután kijártam a nyelviskolák nyújtottan lehetőségeket, hogy a középszintig
eljussak, úgy éreztem valami hiányzik…hát persze.. az anyanyelvi olasz
környezet, ahol kamatoztathatom a már megszerzett tudásomat.
Így hát elkezdődött a kaland… 
Azt határozottan tudtam, hogy tavaszi félévben szeretnék kimenni, vagyis az őszi
jelentkezési határidőt kellett figyelnem. Szeptember vége október elején be is
adtam a jelentkezést. Pár héttel később kaptam az értesítést, melyben az állt,
hogy

indulhatok

és

részt

vehetek

az

Erasmus+

ösztöndíj

programban.

Szakmailag, ami nem csak az építészet, hanem formatervezést is kínáló egyetem
a La Sapienza Rómában. Építész kar választható még Calabriában és Ferrarában.
Én nem is gondolkodtam abban, hogy melyik egyetemet és várost fogom
választani.
már

Előzőleg,

bejártam

mint

Rómát,

„turista”
de

így

lehetőségem nyílt egy félévre szinte
helyi lakossá asszimilálódjak.
Attól a pillanattól kezdve, mikortól a
fogadó egyetem is felvette velem a
kapcsolatot
megyek

tudtam,

hogy

tényleg

másról

sem

tudtam

és

beszélni csak a programról és, hogy
tényleg megyek.

La Sapienza(főbejárat)

Kiutazásom repülővel a Wizzair légitársaság közvetlen járatával történt.
Apró nehézséget talán a szálláskeresés okozott, amit egyénileg kellett intézni,
így én már decemberben elkezdtem nézelődni, keresgélni, mert az indulásom
februárban volt. Ami nekem fontos volt, hogy nem szerettem volna sok szobás
mindenhonnan

a távoli

messzeségből

érkezett

hallgatókkal

lakni.

Jobban

szerettem volna például egy családnál lakni anyanyelvi környezetben. Aztán
találtam 2 olyan oldalt facebookon, ahova bejelentkezés után lehet írni -ki
vagyok, -mit tanulok, helyileg hol milyen szállást keresek és mennyi a havi
rászánt ár. Mikor már az összes szállásos oldalt újra és újra végig böngésztem
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sikertelenül, akkor a *Magyarok Rómában és az *Olasz keres-kínál facebook
csoportokba is írtam hátha valaki tud segíteni. Végül sikerül 
A szállásom egy kedves olasz hölgynél, Stefániánál volt,
aki a Piazza Bailduinán lakik egy tetőtéri lakásban. Neki
van egy kicsi szobája, amit szívesen kiad, de nem hirdeti,
mert amúgy vendégszoba. A januári hónapot végig
emaileztük,
februárban

így

szinte

barátian

találkoztunk,

köszöntünk

mikor

hogy

megnézzem a szobát, amit addig
csak

fényképen

láttam

és

hát

leesett az állam. A szoba igazából nem volt kicsi. Közvetlen
kapcsolattal volt egy fedett, ablakokkal körbezárt terasz és
még onnan egy nyitott kis/nagy terasz, majd egy kilépővel
összekötve egy hatalmas terasz, ami viszont az egész házé
- bárki használhatja. (a félév alatt
nem jött fel senki) A szobámban volt egy nagy ágyam,
aminek galériája volt. Ez igazából csak rakodó volt, mert
állítólag nem biztonságos…  volt egy nagy asztalom rajta
egy

kis

(monitor)tvvel,

két

falon

nagy

tükör,

ami

tudományosan nagyítja a teret, a szekrényem nem a
szobában volt, hanem a lakás másik részén, de az is elég
nagy volt ahhoz, hogy kényelmesen elférjek. A lakás többi
része közös volt. Egy fürdőszoba egy konyha és a konyhából is, mint a
szobámból itt is nyílt először egy fedett majd egy nyitott
terasz . Nem kellett semmit magammal vigyek. Minden
konyhai és egyéb dolgot nyugodtan használhattam. Még
ágyneműt

is

kaptam.

A

házhoz

2

percre

volt

3

élelmiszerbolt és közvetlenül oda-vissza irányban ott volt
a buszmegálló, aminek egyik végállomása közvetlen a
belvárosba vitt. Viszont ez volt az egyetlen busz, ami
ezen a környéken járt és haza vitt. Egy igen csak neves
környéknek számított ez a része a városnak, így a busz mindííííg tele volt. De
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szőőőőőrnyen tele. Bármelyik járatot is használtuk bármelyik napszakban.
Rómában a tömegközlekedés olyan, mint egy kalandpark. Nincs normális
menetrendjük, ami letölthető applikációjuk van az is vagy pontos, vagy nem, de
így is ritka a járatsűrűség, ami hatalmas tömeget eredményez. Mindezen felül
nem a hosszított csuklós buszok járnak, hanem csak a rövidek.
Ezekre ugye bár nem fér fel mindenki, de mindenki szeretne sőt, inkább akar,
vagyis tolakodnak és képesek saját magukat olyan szinten felpréselni a buszra,
hogy levegőt nem kap az ember. Ahogy néztem őket és napi szinten átéltem ezt
az érzést igazából ez nekik nem is olyan szörnyű. Annyira nyitott személyiségűek
az olaszok, hogy szinte nincs is intim zónájuk. Zavarba ejtően közel tudnak állni
a másik emberhez. Ez megfigyelhető a strandon, éttermekben és a szórakozó
helyeken, de akár csak az utcán is.
A városról többet nem is írok, mert azt további sok oldalon keresztül tudnám írni
így röviden csak annyit róla, hogy aki csak teheti legalább egyszer, amiből úgy is
legalább kettő lesz utazzon ki és elvezze minden egyes macskakövét még ha
meg is botlik benne (ilyenkor visszakell fordulni és még egyszer átlépni a botlott
részt). Na de most a lényeg jön.. :)
A fogadóintézmény annyira kedves volt, hogy még kiutazás előtt volt egy
jelentkezési lehetőség nyelvi előkészítő kurzusra. Intenzívre, ami 3 hétig
mindennap vagy Extenzivre, ami 3 hónapig hetente 2 nap. Én az intenzívet
választottam így már február 5.én indultam, mert 6.án már kezdődött is a
kurzus. Ennek végén volt egy záró teszt, amit sikeresen teljesítve kaptam +3
kreditet  és így volt egy bónusz hónapom a mélyvíz előtt. De szerencsémre
vált, mert már ekkor sok új barátság kezdődött.

Via Flaminia Facoltá di Architettura
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Az egyetem? Olaszosan kabarés :) volt még februárban egy nagy La Sapienza-s
nyílt nap majd egy külön karonkénti is. Építészkar…? imádom :) kicsit
szervezetlennek tűnt még is megkaptam minden fontos információt, amire
szükség volt. Ahhoz, hogy a kurzusokat fel tudjam venni és választani tudjak kb
egész márciusban fölöslegesen mentem de, mert ki volt írva, hogy majd csak 12-3 hét múlva vagy csak hónap végén kezdődik. Végül a hivatalos március 1-ei
kezdés hónap végén sínre állt és indulhatott a várva várt hallgatói élet olaszul. A
tanárok nagyon kedvesek és türelmesek, de nincs kivételezés csak mert valaki
Erasmusos. Nagy szerencse, mert nekem pont ez a jó. De azért bevallom voltak
pillanatok, amikor a frász jött rá, hogy nekem olaszul kell a tervezésem
prezentálni. A csoporttársak nagyon kis aranyosak voltak. Először, mint egy új
dolgot csak kerülgettek és miután én is megszoktam a környezetem akkor
lettünk igazán jóban. A kurzusok mind nagyon érdekesek és izgalmasak voltak.
Bevallom nem vállaltam nagyon sok kurzust. Úgy voltam vele, hogy inkább
legyen csak a minimum, de akkor az 100%-os legyen, amikor a vizsgán leszek.
Szerencsére így is lett. Két kurzust vettem fel. Az egyik egy elég komplexen
felépített tematikájú tárgytervezés volt. Minden óra elején volt egy előadás, mint
pl.:

eco

design,

ergonómia

design,

energia design stb. Ezután az előző órai
előadás témájából kellett csinálni egy
framwork-t,
szöveggel

ami

egy

illusztrált

képekkel
montázs

és
volt.

Ezután egy könnyed ebédszünet, majd
folytatódott

az

óra.

Következett

a

tárgytervezés. 4-5 fős csoportmunka
volt így valamelyest könnyebb volt az élet és a kommunikáció is ugyebár fontos
volt, de ezt az akadályt is sikeresen átugrottam, mert a tanár nő és a
csoporttársak is segítettek és az Activity is velünk volt :) . A másik kurzus egy
grafikai óra volt, ahol szintén kis csoportokban dolgoztunk. Kezdésként minden
csoportnak egy logót kellett tervezni, ami megjelenik egy névjegykártyán,
levélpapíron, kitűzőn stb. A további feladat a magazin és napilap különböző
oldalainak szerkesztése. Per esempio címlap, tartalomjegyzék, horoszkóp és
egyéb rovat, ami egy (pletyka)magazinban vagy egy (politikai)napilapban
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szerepel. Mindkét kurzus hozzá tett az eddigi tanulmányaimhoz egy kis pluszt,
amit majd a jövőben biztosan kamatoztatni tudok.
A kötelező iskola mellett természetesen voltak szuper programok, mint a
városnézés(de nem a megszokott turista útvonal, hanem a város más híres
részein), piknik, biliárdozás vagy csak egy spontán találkozás, amiket a helyi
ESN szervezett. Mindenhéten volt legalább 2-3 buli és a félév alatt kb 4-5
nagyobb utazás Olaszország más városaiba. Általában péntek reggeltől vasárnap
estig. Bármilyen kérdés, gond, baj adódott az ESN srácok tudtak segíteni(a
maguk olaszos módjukon) :D
Amit ettől a programtól vártam azt mind átélhettem. Nem
csak azt, hogy önállóság, haverok buli fanta – vagyis
Aperol Spritz, hanem a saját magam megtalálása.
Na jó ez nagyon prózai szöveg.. igazából nem tudom
szavakba

önteni

Tulajdonképpen

mekkora
és

élmény

leginkább

a

volt

ez

a

félév.

nyelvtanulás

miatt

szerettem volna és vágytam kimenni nagyon. Ennek meg
is lett az eredménye, hiszen ha őszinte vagyok akkor a
nyelvtudásom egy szintet ugrott.
Amit ez a félév adott nekem az a magabiztosság, bátorság és nyitottság, ami
eddig

is

jellemző

volt

rám,

de

nem

ennyire.

Sokkal

nyugodtabban

és

higgadtabban kezelek szituációkat. Nem ítélek elsőre, hanem előbb megismerem
és csak aztán alkotok véleményt bármiről és bárkiről.
Két nagyon jó dolog is történt ez idő alatt. Az egyik, amikor összeszámolva kb
10en voltunk magyarok és egy nagyon cuki társaságot alkottunk. A másik,
amikor a Római Magyar Akadémián egy programon találkoztam egy olasz
lánnyal, aki anyai ágon magyar. 3év tanulás után tökéletesen beszél magyarul.
Én szinte eldobtam az agyam, mikor jobban megismertem és mondta, hogy Ő
segít nekem olaszul és én tudok neki segíteni magyarul. Június óta nagyon jó
barátnők vagyunk. Még egy 5 napos nyaralásra is elvittek a családi nyaralóba
Lizzanóba (Puglia) :) Ez az 5 nap nagyon sokat számított és csak hozzá tett a
magabiztos nyelvtudásomhoz.
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A ház az utcai kapuból

Zárásként annyi, hogy aki csak teheti és érez magában ekkora bátorságot és
*csak_azért_is_bebizonyítom_Magamnak* érzést akkor vágjon bele, mert egy
életre szóló élményt fog átélni. Olaszországot és Rómát azoknak ajánlom, aki
imád enni, inni és képes egy nap legalább 3x fagyizni :D és aki rajong a
történelmi város adta lenyűgöző látványért bármelyik napszakban.
De minden móka és kacagás mellett csak óvatosan, mert kint kicsit drágább az
élet, mint itthon. De én azt mondom, hogy aki a tésztát a paradicsomot a
bazsalikomot és a parmezánt szereti éhen már nem hal.
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Ez a menü luxusnak számít, pedig ez a legolcsóbb és legtakarékosabb akár egy
héten keresztül. ;) nade ha az olyan szuper társakkal sodor össze az idő, akikkel
teljes szívből jóban lesztek és még főzni is tudtok akkor megfogtátok az isten
lábait.. és ezt a barátságot ne engedjétek el, mert nem tudhatjátok mit hoz a
jövő :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Arrivederci a Tutti<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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