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Előkészületek, kiutazás: 
 

A learning agreement összeállítása: a suli honlapján (http://tktk.ee/?id=831 ) fent vannak a 

cserediákoknak meghirdetett tantárgyak, amik ugyan nem fedték a valóságot, úgyhogy a végső 

változat szinte teljesen eltérő lett. Egy csomó kurzus nem indult, vagy nem angolul volt, de 

ugyanakkor volt más amikből lehetett válogatni. Ehhez azért kell egyfajta rugalmasság, hogy tudni 

kell abból választani ami van, és nem elégedetlenkedni. A tanítás kezdése után 2 héttel még 

változott a learning agreement, nemtudtam milyen óráim és hol, milyen nyelven lesznek de ha jól 

hallottam ez mindenhol így van. A végére minden rendbejött, türelem. 

 

Az utazás: Budapest-Stockholm Ryanair-el, kb 30 euró. Stockholmban alvás hostelben, 17 euro/éj, 

utána komp Stockholm-Tallinn 39 euró és 16 óra hossza. Visszagondolva anyagilag nem érte meg 

így menni, mert ugyan ha összeadom a jegyek árát olcsóbb mintha Baltic airrel mentem volna 1 

átszállással (Rigában), viszont Stockholmban az a pár nap (kaja, ital, közlekedés) és a kompon 

eltöltött 16 óra (kaja, ital) költségeit beleszámítva, jóval drágább volt. DE! Ez a kalandos út... a 

nehezített verzió. Mire Tallinnba értem már annyi minden történt velem, annyi sztorim volt mesélni, 

hogy ezért mindenképp megérte. 

 

Tallinn, Észtország fővárosa: 

 

A város: építészetileg 3 meghatározó része van a városnak, egyik az északi skandináv model 

eredménye, nagy üveg felhőkarcolók, modern belváros. A másik az észt kultúra nyomai, az Óváros 

középkori épületekkel, szűk kisutcákkal. Egyébként ez a társasági élet központja, gyakorlatilag 

minden ott van (kávézó, étterem, bar, club, boltok). És a harmadik a szovjet ráhatás, gyárkémények, 

ipari épületek, vasbeton műtárgyak, szovjet emlékművek. Annak ellenére, hogy kb 400 ezer lakosa 

van maga a város meglepően aprónak tűnik.  Talán ezért mert a hétköznapi élet leginkább a szűk 

belvárosra koncentrálódik. 

 

A kollégium: A neve Muusa Majutus (http://www.yhikas.ee/ ). Ez a művészeti egyetem és a 

zeneakadémia kollégiuma, ebből adódóan néha kicsit zajos, viszont cserébe tele van érdekes 

emberekkel. Egy lakrész 2 szobából, egy konyhából, és fürdő+wc-ből áll. A szobákat ki lehet venni 

egyedül, vagy párban. Előbbi esetben kb 250 euró/hó a rezsivel együtt, utóbbi esetben pedig 140 

euró/hó körül (télen drágább, nyáron olcsóbb). Internet nem túl jó, de van (torrentezni nem lehet). 4 

emeleten vannak szobák, alagsorban mosószoba (2 euró a mosás, 2 euró a szárítás) és biciklitároló. 

A szobák viszonylag szűkösek, de amiért ajánlom és szerintem megéri ide menni, az a társaság ami 

hozzá jár. Kb 50-60 cserediák (leginkább török/spanyol), közös vacsorák a folyosón, kollektív 

iszogatás minden buli előtt, közös zenélések, koncertek a mosókonyhában vagy éppen a 

biciklitárolóban, film estek, póker, szánkózás a lépcsőn, bevásárlókocsival versenyzés, vagy éppen 

barbequezás a hátsó sikátorban. Helyiek (észtek, oroszok) is vannak szépszámmal, és gyakran nem 

nézik jó szemmel a késő esti tivornyázást, és hívják a securityt. Illetve a tűzriadó heti 

rendszerességgel megszólal, az alulképzett szakácstehetségek, illetve a részegen a tusolóban 

dohányzók miatt. Ilyen esetben mindenkinek elkell hagynia az épületet, és megvárni még kijön a 

tűzoltóság, és megállapítják hogy nem történt semmi. Ez kellemetlen lehet ha hajnal 3-4 körül 

történik. Egyébként akiknek a szobájában dohányzás miatt riaszt a tűzjelző, annak a szobának a 

http://tktk.ee/?id=831
http://www.yhikas.ee/


lakóját/lakóit 150 euróra büntetik. 

További szállások amiket ajánlok: Academic Hostel, Kaaru Dormintory, Endla, albérlet ( ~300 

euró/hó/szoba) 

Elhelyezkedését illetően, a modern belváros és az ipari gyártelepek határán van. Kondi terem 3 

percre, patika 1 perc, bolt akármelyik irányban max 5 perc séta. A sulitól pedig kb 15-20 perc sétára 

van. 

 

 

A közlekedés, insfrastuktúra, kommunikáció: 40 euróba kerül kiváltani a tallinni lakcímkártyát, 

amivel a tömegközlekedés ingyenes. Ehhez kell egy papír, ami igazolja a 3 hónapot meghaladó 

tartózkodást. Ezen kívül van Green Card, ami 2 euró, utána 5-10 eurokat lehet rátölteni, és a 

buszra/villamosra való felszálláskor csak lekell húzni (mágneses) és levon azt hiszem 50 centet egy 

utazásért. Egyébként én egyiket sem vettem meg, kicsi a belváros, mindenhova le lehet jutni gyalog 

30 percen belül. 

Az ESN Welcome csomagban adnak Tele2 SIM kártyát, amin van pár száz ingyen perc és sms, 

illetve az ERASMUS-osok egymás közt ingyen tudnak beszélni. 

 

A természet, helyi programok: Könnyen elérhető, olcsó a túrázás. Ennek ellenére gyönyörű helyek 

vannak, nemzeti parkok, amiket kétszer is (télen-nyáron) fel lehet fedezni, és mindkétszer teljesen 

más élményt nyújtanak. Tengerparton télen a befagyott Balti Tengeren lehet sétálni, nyáron (június-

július bátranak előbb is) fürdeni, strandolni is lehet. Amúgy a legtöbb lehetőség helyben a téli 

sportokra van. 

 

A helyiek, az észtek: Furcsa népség, zárkózottak, ennek ellenére nagyon kedvesek és segítőkészek. 

Nem nyílnak meg maguktól a külföldiek felé, szóval a kezdeményező szerepet fel kell venni. 

Szerények, viszont büszkék arra a kevésre ami megadatott, tudnak örülni a kis dolgoknak (van mit 

tanulni tőlük). Általában nem nagy álmodozók, a „kis biztos lépésekkel a cél felé” metalitás hívei. 

A helyi „kisebbség” az oroszok, akik gyakran balhéznak, néha belékötnek az emberbe, és szinte 

mindig részegek. Nem ritka látvány a reggel 8-kor egy üveg vodkával a kezében négykézláb kúszó 

oroszul éneklő nem túl bizalomgerjesztő külsejű ember. De hozzá kell tenni, hogy engem semmi 

komoly attrocitás nem ért, viszont szűk ismerettségi körömben volt rá példa. 

 

Éjszakai élet: Hibátlan, ezeregy club, bar, international partyk, hostelek. Minden este lehet valamit 

csinálni; hely, program és társaság is van rá. A legtöbb international bulit DJ SIN SIN szervezi, 

akinek mellesleg a felesége magyar, aki összetartja egyébként a tallinni magyarokat is, szervez 

nekik programokat. A helyi ESN szervezet is legalább heti 2 programot szervez, ezek között van 

buli, filmvetítés, vetélkedők, kvíz est, karaoke, jelmezes bulik, utazások (Lapföld, Szent Pétervár – 

mindkettő megéri az árát!). Szóval tényleg csak az energia és pénztárca szab határt. 

 

Az egyetem: Kicsi, családias hangulatú (Ybl-nél is kisebb). Viszont a folyosón sétálva a dékán 

megkérdezi hogy vagy, a tanszékvezetőket, oktatókat szinte bármikor elérni személyesen, vagy ha 

nem akkor a titkárnő azonnal felhívja. A külkapcsolatos koordinátor is végtelenül kedves és 

segítőkész, bármiben segít még akkor is ha az nem kapcsolódik szorosan a tanulmányokhoz. A 

tutorok is kedvesek, az elején vannak leginkább jelen, segítenek elindulni, megmutogatják a várost, 

a járást a suliban, utána viszont békén hagynak (észtek...), viszont bármikor kaphatók valami 

programra, kávézásra, közös programokra ha hívja őket az ember. A tanárok sajnos, nem vagy 

rosszul beszélik az angolt, ami gyakran megnehezíti a kommunikációt. Főleg igaz ez a szakmai 

tárgyakra, az általánosan művelő (kultúra, vállalkozás gazdaság, pszichológia, marketing...etc.) 

tárgyaknál nem volt nyelvi probléma. A szemeszter elején amúgy 1-2 hetes WORKSHOPOK 

vannak, meghívott előadók, szakmai vetélkedők, csapatfeladatok. Az oktatás, és a tanulás amúgy 

szinte kivétel nélkül minden kurzuson csapatmunkában folyik. Ezen felül MINDENT prezentálni 

kell, sokszor az egész tanári kar, tanszékvezetők, dékán előtt. Viszont ezután kellő visszajelzést 



lehet kapni az elvégzett munkáról. Szöveges értékelés/kritika/tanácsok/gyakran kötetlen 

beszélgetés, nem csak beírnak egy jegyet neptunba (ami egyébként nincsen nekik, fix órarend van). 

A suliban  ~15 erasmus hallgató volt (összehasonlítás végett: egész Tallinnban azt hiszem 3 ezer 

cserediák van). Rajtam kívül egy építész srác volt, szóval szinte az összes feladatot együtt csapatban 

csináltuk, ami meglepően eredményesen ment a kezdeti nehézségek, összeszokás után. Az egyetem 

is szervezett közös programokat az összes cserediáknak, bowlingozni mentünk, városnézésre, egy 

szigetre sütögetni etc. Az egyetem (egyetlen) épületében egyébként van konditerem (5 euró/hó) 

illetve menza (2-3 euró/meleg kaja, és szabad szedéses salátapult hozzá). 

 

Az időjárás: Röviden és tömören: sötét, hideg. Télen nem ritka a -25 fok (egyszer -28 is volt), és a 

napi 4-5 óra napsütés. Viszont cserébe a nyár kellemesen meleg 20-25 fok körüli és éjfél, 1-kor van 

naplemente. Májusban kezd tavaszodni, addig hó és jég van mindenütt, az utak úgy levannak 

fagyva a hideg hónapokban (12-ből 9) hogy esnek kelnek rajta az emberek és még csak inni sem 

kell hozzá. Ezáltal egyébként a gyalogátkelőkön is nagyon figyelni kell, pl. ilyen fényvisszaverő 

biléta hordása kötelező, büntet érte a rendőr ha valaki nem hordja (ESN welcome csomag 

tartalmazza). 

 

Az árak, megélhetés: Tapasztalatom szerint, külföldiként, észt nyelvtudás hiányában dolgozni 

esélytelen. Volt egy olasz srác aki felszolgált estkénként, de nevetségesen kevés fizetést kapott, ami 

még a szállására sem volt önmagában elég, illetve teljesen lefoglalta minden estéjét, így 

gyakorlatilag társasági körökből gyorsan ki is esett. Megölte az egész ERASMUS tapasztalatot. 

Napi 10 euróból, -a szállás árán felül- jól meg lehet élni. Ebben benne van heti 2 buli (csak 

szelíden), illetve az alapvető hideg kaják, meg a nem túl gazdag ebédek (tészta, rizs, tojás, virsli, 

mirelit kaja). Összesen szerintem 450-500 euróból (szállással), kényelmesen, nélkülözés nélkül meg 

lehet élni. De érdemes szerintem a hely adta lehetőségeket kihasználni, és bejárni a környéket: 

Svédország, Finnország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Tartu (észt város, igazi egyetemi város 

sok fiatallal)! 

 

Összegzés: Észtország, Tallinn egy nem átlagos hely, nem átlagos emberekkel és lehetőségekkel. 

Én azért választottam, mert a kiutazás előtt gyakorlatilag a létezésükön kívül semmit nem tudtam az 

észtekről. Nem úgy mint a jól bejáratott helyekről mint Spanyolország, Olaszország, Németország. 

Arról mindenkinek van valami elképzelése, ismer sztereotípiákat. Pont ezért Tallinn azokat a 

cserediákokat vonza akik merik saját maguk felfedezni  és megtapasztalni a világot, merik a saját 

véleményüket kialakítani és nem riadnak meg az ismeretlentől. Ezáltal, az ottani cserediákok sokkal 

barátságosabbak, sokkal nyitottabbak, fogékonyabbak az új dolgokra amit szerintem a lényege 

ennek az egész ERASMUS-nak. A legtöbbet nem az iskolában fogod tanulni, hanem egymástól. Én 

bármikor örömmel gondolok a kint töltött időre, és egy percig se bántam meg a választásom (még a 

-28 fokban sem). 

 

Jó tanács kiutazóknak: NE legyél beteg! Vigyél minden bajra gyószert, vitaminokat, meleg ruhát és 

vigyázz magadra. Az orvosi ellátás drága, és legtöbbször a patikus/orvos nem beszél angolul, 

úgyhogy még elmagyarázni se tudod neki mi a bajod. Amelyik orvos meg tud angolul az 

megfizethetetlen (50 euró egy vizit, és lehet csak továbbküld). Sportolj, mozogj (ellensúlyozd a sok 

tivornyát)!!! Minden kint töltött perc aranyat ér, és hetekig az ágynak dőlni tényleg eltudja rontani 

az élményt, nem beszélve arról mennyi mindenből fogsz kimaradni, mert a legjobb bulik biztos 

hogy akkor fognak történni amikor az ágyban fekszel lázasan.  


