Csizmadia Krisztina: Università Cattolica del Sacro Cuore
Milánó, Olaszország
2012 szeptemberétől 2013 júliusáig szerencsém volt az Erasmus program keretében egy évet
Milánóban tölteni. Ezzel a beszámolóval, a személyes tapasztalataim megosztásával
szeretném az ugyanide készülő hallgatók dolgát megkönnyíteni a saját dolgaik intézésében,
illetve meghozni olyanoknak a kedvét, akik még nem döntötték el, melyik helyre
pályázzanak.
Amikor én jelentkeztem, a művészettörténet hallgatóknak két opciójuk volt: Párizs és Milánó.
A képzések mindkét helyen az adott ország nyelvén történnek. Mivel második idegen
nyelvként az olaszt tanultam és szeretem az országot, ez döntésemet egyértelművé tette.
A város és látnivalói
Milánó egy nagyváros, 1,5 millió lakosával Olaszország második legnagyobbjának számít és
egyben az északi régió egyik jelentős városa. A földrajzórákról mindenkiben megragad:
Milánó egy iparváros. Emellett a másik ismertetője, ami szélesebb körben ismert: Európa
egyik divatközpontja. Itt található a Dolce & Gabbana, Armani, Prada, Versace, Gucci és
Fendi székhelye, illetve a városban évente kétszer, szezonok szerint, megrendezésre kerül a
Fashion Week (Divathét).
Milánó nem szűkölködik látnivalókban. Legismertebb látványossága a város szimbólumává
vált dóm, azaz duomo. Fehér ékszerdobozként, megannyi tornyával csúcsosodik a láthatáron.
A belépés természetesen ingyenes, a tetőtér belépődíj ellenében látogatható: gyalog,
végeláthatatlan csigalépcsőn 7 €, lifttel pedig 12 €. A dóm tér bal oldalán található a Galleria
Vittorio Emanuelle II, a rengeteg elegáns bolt otthonául szolgáló passzázs. A passzázs
közepén padlómozaikok vannak, melyek olasz nagyvárosok címereit ábrázolják. A városi
hagyomány úgy tartja, ha a Torino címerében lévő bika bizonyos testrészén jobb sarokkal
háromszor megpördülünk, szerencse ér minket. Ha végigsétálunk a Gallerián, arra a térre
jutunk ahol a világhíres operaház, a Teatro alla Scala áll. Az előadásokra többségében borsos
áron lehet jegyet venni, viszont ha ügyesek vagyunk, jó előre nézzük meg és találhatunk
olcsó, 10 € körüli állójegyet is. Fontos látnivaló még a Parco Sempione, benne a reneszánsz
kori Sforza kastély és napóleoni diadalív, az Arco della Pace. Érdemes még meglátogatni a
Basilica di Sant’ Ambrogio, San Lorenzo alle Colonne, Santa Maria delle Grazie
templomokat, a Cimitero Monumentalét, valamint a foci kedvelőinek a San Siro Stadiont.
A művészet kedvelői számára több jeles múzeumot ajánlott meglátogatni. Első és
legfontosabb a Santa Maria delle Grazie templomban Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája,
ami előre foglalt jeggyel, csoportosan látogatható. Ajánlom, hogy jó előre nézzen utána
mindenki a jegynek, mert tényleg nagyon népszerű és van, hogy hónapokra előre elfogynak a
belépők. A dóm téren található a Museo del Novecento (a XX. századi művészet múzeuma),
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ami vasárnaponként ingyen látogatható. Tőszomszédságában a Palazzo Reale, ami érdekes
időszaki kiállításokkal várja látogatóit. Fontos művészeti múzeumok még a Brera és az
Ambrosiana, és a Parco Sempionéban a Triennale Design Múzeum. Apropó design. Milánó a
design területén is az élvonalban jár, minden évben megrendezik a Design Hetet és a Salone
del Mobilét, vagyis Bútorkiállítást.
Bár előtte már többször jártam Olaszországban, Milánóban még soha, ezért megérkezésem
előtt megjelent egy kép a fejemben egy nagyvárosról, tipikus utcákkal, éttermekkel,
kávézókkal, a korábban már látott abszolút olasz hangulattal. Ehhez képest kezdeti
ismerkedésem során megdöbbentem, hogy ez a város egyáltalán nem olyan, mint a többi olasz
város, épületei, hangulata inkább a mi fővárosunkra, Budapestre emlékezteti. Ennek az oka
két dologban keresendő, az egyik hogy a város szó szerinti értelemben véve közel van
Európához, ennél fogva könnyebben elérték és gyökeret vertek az onnan érkező hatások, a
másik pedig, hogy Napóleon bukása után Milánó a Habsburg Birodalom része lett, így
lehetséges, hogy építészetileg hasonló arculata van, mint Budapestnek.
Leginkább divat és a design okán a város erős nemzetközi közeggel rendelkezik, rengeteg
külföldi fiatal jön, hogy ezeket tanulhassa, ezért a többi olasz várossal ellentétben itt jobb az
angolul beszélők aránya is.
Milánó rendezi a 2015-ös világkiállítást, a MilanoExpo-t és épül még egy érdekesség, a Bosco
Verticale, két toronyépület, amiket növényekkel ültetnek be és gyakorlatilag parkként fognak
majd működni.
A kiutazás előtt
Nagyon fontos időben eldönteni, hogyan akarunk kiutazni Milánóba. A város szerencsésesen
két fapados járattal is megközelíthető, a Wizzair a Malpensa repülőtérre, a Ryanair
Bergamoban száll le, mindkét reptérről ugyanolyan árban, 11 €-ért lehet vonattal / busszal
bejutni Milánóba. Mindkét társaságnál nagyon jó árban is el lehet csípni jegyeket, ha időben
utánanézünk. Ha valaki nem szeret repülni és bírja a hosszú utazást, az Eurolines-nak van
Budapest-Milánó buszjárata.
Ennek ellenére mi végül úgy döntöttünk, hogy édesapám kocsival kivisz engem, aminek a
hátránya a benzinköltség, viszont előnye, hogy gyorsabb a busznál (az út 8-10 óra alatt
teljesíthető) és szabadabbak vagyunk a kivitt holmik számában és megválasztásában.
A másik nagyon fontos dolog, amit meg kell szervezni a kiköltözés előtt, a szállás, erről a
következő részben szeretnék írni.
Szállás
A Cattolica egy magánegyetem és nincs kollégiuma. A tájékoztató csomagban viszont felajánl
egy magánfenntartású kollégiumot, a MilService-t, ami egy magyar diáknak nagyon drága,
ezért azt nem ajánlom.
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A legjobb megoldás albérletben lakni más erasmusokkal. Ez ismerkedés szempontjából is jó,
másrészt olyan emberekkel laksz, akikkel együtt mozoghatsz és a legnagyobb valószínűséggel
ugyanolyan az életritmusa, mint neked, ezért nem zavarjátok egymást. Milánó összességében
egy drága város, ezért figyelni kell a lakáskereséssel. Az egyetem a 2-es, zöld metró
Sant’Ambrogio megállójánál van, ezért érdemes a metró vonalán keresgélni, a
Sant’Ambrogio, Sant’ Agostino, Cadorna, Garibaldi, Porta Genova, Romolo környékén. Ne
zárkózzunk el Abbiategrassotól se, mert bár közigazgatásilag már Milánón kívül esik, viszont
emiatt olcsóbbak az albérletek és ugyanúgy a metró vonalán van. És itt ki is térek az árakra,
mert Milánó összességében egy drága város, ez különösen igaz a bérleti díjakra.
Tapasztalatom szerint a legoptimálisabb 300-550 € között bérelni, az ár természetesen függ
attól, hogy egyedül laksz a szobában vagy másokkal is megosztod a szobádat. Ha mégis
teljesen egyedül szeretnél lakni, 900-1000 €-val kell számolni.
Szóval, a lakáskeresést már jóval előtte kezdjétek el és ajánlom figyelmetekbe ezeket az
oldalakat: www.bacheca.it és www.kijiji.it
Közlekedés
A városnak jól szervezett tömegközlekedése van négy metróvonallal, villamosokkal és
buszokkal. A vonaljegy 1,5 €, a 24 órás jegy 4,5 €. A diákbérlet 17 € és egy naptári hónapra
szól. Azt ajánlom, hogy a megérkezés után, amint lehet, csináltassátok meg a bérletet egy
ATM pontnál (pl. a Duomo vagy Cadorna megállóknál), mert sajnos körülbelül 2 hétig tart,
mire megcsinálják.
Éjszakai buszok csak hétvégén járnak, ezért a buliból hazatartó szegény erasmusos taxival
kényszerül hazamenni, ami drága. A kiállási díj 6 €-ról indul.
Az egyetem
A Cattolica a belvárosban, a Basilica di Sant’ Ambrogio tőszomszédságában található, a 2-es
metró (zöld vonal) egyik megállójánál. Az egyetem épülete gyönyörű, eredetileg bencés
kolostor volt. Én személy szerint a legjobban a két kerengőt szerettem és az azokban lévő kis
belső kerteket. A Largo Gemellin van a főépület, egy kicsit arrébb, a Via Carduccin pedig az
angol nyelvű képzések és az International Office.
Az egyetemen rengeteg kar és képzés folyik, olasz és angol nyelven. A művészettörténet
képzés olasz nyelven zajlik. Az olasz nyelven történő képzések október legelején kezdődnek,
a magyar rendszerhez képest későn. Ezzel összhangban előtte kb. két héttel tartanak az
erasmusos diákoknak egy Welcome Day-t, azaz orientációs napot, ahol megkapod a cattolicás
diákigazolványodat, egy eligazító mappát, és szóbeli eligazítást az egyetemről és az órákra
történő regisztrációról, ami nagyon fontos. Egy ugyanilyen tájékoztató előadást tartanak a
vizsgaidőszak előtt is a vizsgajelentkezésről. Az International Office-ban nagyon kedvesek és
segítőkészek a hölgyek, bizalommal forduljatok hozzájuk!
Egy tantárgyból egy héten van egy 90 perces és egy 45 perces óra. Az órák színvonalasak
voltak, a tanárok még a külföldiek számára is abszolút érthetően beszélnek, power point-os
prezentációkkal kísérve az előadást, emellett még nagyon segítőkészek is. A vizsgák a
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művtörin mindig szóbelik, a tanárok időben megadják a szakirodalmat, amiből tanulni kell. A
vizsga jó hangulatban telik, jóindulatúak az erasmusokkal. Az értékelés 30-as skálán történik.
Programok és szórakozás
Az egyetem ESN szervezete (Erasmus Student Network) rengeteg programot szervez az
erasmusoknak. Lehet igényelni ESN kártyát és ez kedvezményekre jogosít. Minden este
másik szórakozóhelyen van program, csak hogy említsem a legnépszerűbbeket: Old Fashion,
Le Banque, Hollywood, LimeLight, Alcatraz. A szórakozás még ezzel az erasmusos
kedvezménnyel is drága, a belépő is általában 10 € és abban benne van egy ital. Ha meg olyan
helyre megyünk bulizni, amin nincs erasmusos szervezés, oda meg még drágább a belépő,
tehát merem mondani, hogy Milánóban bizony drága a szórakozás.
Jellemző a milánói estéken az aperitivo, vagyis a bárokban olyan 7-től kezdődően 10-12 €
összegért lehet enni és egy koktélt inni. Ezt érdemes kipróbálni a Navigli valamelyik
bárjában.
Jó időben a fiatalok a Colonnénél ülnek, ami a San Lorenzo alle Colonne templom előtt van,
ilyenkor dobok és taps ritmusára pezseg az élet a téren.
Az ESN szokott szervezni a környékbeli városokba is kirándulásokat, pl. Velence, Torino,
Cinque Terre, Pavia, ezeket érdemes megnézni, mert kedvezményesebben lehet eljutni így.
Emellett még a félév elején van Milánó városnézés, piknik, bowlingozás és kvíz-estek.

Időjárás
Milánót hegyek zárják körbe, ezért érdekes az időjárása. Az ősz nagyon szép napsütéses és
meleg egészen október végéig. Decemberben sok év után még hatalmas hó esett, szóval
előfordulhat rendes hideg, téli kabáttal és pulóverekkel mindenképp készülni kell. Tavasszal
borzasztó sok eső esik, sokszor megállás nélkül, ez kissé lehangoló tud lenni. A nyár igazi
forró, szikrázó kánikula.
Ösztöndíj és megélhetés
Számolni kell azzal, hogy a 380 € / hónap ösztöndíj nem fedezi a megélhetés költségeit, mivel
Milánó egy drága város. Nekünk például csak a lakás bérleti díját fedte le, minden mást
nekünk kellett megfinanszírozni. Az élelmiszer az itthoniakhoz képest drága. Jó tanácsként
azt ajánlom a jelentkezőknek, hogy a kiutazás előtti hónapokban tudatosan tegyenek félre,
vagy menjenek el dolgozni, mert az nagyon megkönnyíti a dolgokat.
Végezetül pedig…
azt szeretném mondani, hogy ha tudtok olaszul, ne habozzatok, ide jelentkezzetek, mert én is
féltem az elején, hogyan fogom megállni a helyemet egyedül külföldön, de eddigi életem
legjobb döntését hoztam vele! Milano ti aspetta! 
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