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hallgatójaként vettem részt a Magyar Ösztöndíj Bizottság által meghirdetett 6
hetes moszkvai részképzésén a Puskin Állami Orosznyelvi Intézetben 2008.
nov. 1 - 2008. dec. 13. között.
1. Érkezés
Az 50 fős magyar csoport nem egyszerre érkezett meg Moszkvába, egyik fele
repülővel, a másik fele vonattal utazott. Én a repülős társasággal érkeztem a
Domogyedovo repülőtérre nov. l-jén, szombaton. A Puskin Intézet kb. 40 ezer
forintnak megfelelő összegért küldött ki elénk egy autóbuszt, ami a repülőtérről
közvetlenül az intézetbe szállított minket. Véleményem szerint nagyon megérte,
hogy fejenként kb. 1500 Ft-os összegért csomagostói a szállásunkra szállítottak
minket.
A szállásra megérkezve egy rövid adminisztrációs procedúra után azonnal
elfoglalhattuk a szállásunkat. Mivel a vonatos társaság csak másnap délután
érkezett meg, ráadásul hétvége volt, meg nov. 4-én (kedden) nemzeti ünnep, így
a tanítás csak a következő szerdán, nov. 5-én kezdődött. Ez annyiból
szerenesésnek tekinthető, hogy a rendelkezésünkre álló 4 napban felfedezhettük
a környéket.
2. Iskola, oktatás, tananyag
Az oktatás nov. 5-én (szerdán) kezdődött. Az Intézet igazgatója és tanárai
köszöntöttek minket, majd írattak egy rövid szintfelmérőt, ami alapján a csapatot
5 csoportba sorolták. Az 1-esbe kerültek a középhaladó, vagy felsőfok szintű, a
4-esbe a kezdő szintű hallgatók. Én a 2-es csoportba kerültem, ami az alap- és
középfok közti szintet jelentette. Ez némileg magasabb szint volt, mint ahol
eredetileg álltam, de a 6 hét alatt nagyon sokat fejlődtem nyelvtudás terén. A
csoportok létszáma 6-8 fő körül mozgott, ami pont megfelelő egy intenzí v
nyelvtanfolyam számára.
Óráink hetente négy alkalommal voltak, hétfőn, kedden, szerdán és pénteken.
Naponta három 90 perces tanóránk volt. Az órák 9:30-kor kezdődtek és 14:50-ig
tartottak. Az első kettő között 10 perces a második kettő között pedig 40 perces
szünetet tartottak.
A 2-es csoportban heti 3 nap általános orosz nyelvet tanultunk, egy alkalommal
pedig üzleti orosz nyelvet. A tanórák során elsősorban arra helyezték a
hangsúlyt, hogy tudjunk és merjünk beszélni oroszul Ha valamit hibásan
mondtunk, kijavítottak, de elsősorban nem a nyelvtani pontosságra törekedtek,
hanem
a beszédés szövegértést
kívánták
fejleszteni.
Nyelvtani

gyakorlófeladatokat is csináltunk, de mivel látták, hogy az alapvető nyelvtani
ismeretekkel a csoport nagy része tisztában van, így inkább a szókincsfejlesztés
és a kommunikációs készség fejlesztése volt napirenden. Ez megnyilvánult az
órán kötetlen beszélgetésekben,
szituációs gyakorlatokban,
olvasmányok
értelmezésében, valamint filmek elemzésében. A nyelvgyakorlást
az is
elősegítette, hogy az ismeretlen szavakat oroszul magyarázták, rákényszerítve
minket a figyelemre. Ha valamit nagyon nem értettünk, akkor angolul is
elmagyarázták, de igyekeztek minél kevesebb angol szót használni, inkább
többször elmagyarázták oroszul. Az üzleti nyelvórákon elsősorban az üzleti
szakkifejezések, valamint a hivatalos kommunikáció (tárgyalás, levélírás)
megismertetése volt acél.
Tanulmányaink során egyszer írtunk egy nyelvtani tesztet, az utolsó héten pedig
üzleti nyelvből egy írásbeli vizsgát. Mindenki kapott bizonyítvány, ami igazolja,
hogy sikeresen elvégeztük a 6 hetes tanfolyamot, mely során 116 óra általános
orosz nyelvet és 24 óra üzleti orosz nyelvet hallgattunk.
3. Szállás és életkörülmények
Az intézet kollégiumi elhelyezést biztosított napi 50 Ft-nak megfelelő rubelért,
ami jelképes összegnek mondható. Igyekeztek a magyar csapatot egyben tartani,
nagy hányadunk akollégium
6. emeletén kapott helyett, voltak azonban
olyanok, akik más szintre kerültek. Azonban minden esetben magyarokkal
kerültek egy szobába.
Ötfős szobákban laktunk, ami állt egy kis előtérből, ahonnan egy kétfős, egy
háromfős lakóegység nyílt. A két szobának egy közös fürdőszobája volt, ami
szintén az előtérből nyílt A szoba bútorzata megfelelt a minimális
szükségleteknek: ágy, éjjeliszekrény, ruhásszekrény, könyvespolc. A 2 szobához
tartozott egy hűtőszekrény is. Ágyneműt és törölközőt kaptunk, a 6 hét alatt
egyszer cserélték.
Megérkezvén meglehetősen rossz higiéniai állapotok fogadtak, ezért mindjárt
első nap nagytakarítást kellett végeznünk a szobában. Onnantól kezdve magunk
ügyeltünk a tisztaságra, mert ugyan hetente takarították a szobákat, de nem
találtuk elégségesnek. Sajnálatos módon a kollégiumban nem volt háztartási
helyiség és mosógép sem. Mosodája ugyan van az intézetnek, de túlságosan
drágának és körülményesnek találtuk, ezért inkább a ruháinkat magunk mostuk
kézzel.
Sajnos internetes kapcsolat nem volt elérhető a szobából, csak bizonyos
szintekre lehetett volna beköttetni. Volt egy internetszoba a 10. emeleten, de oda
nem mindig lehetett bejutni, és elég drága is volt a használata. Legkifizetődőbb
az volt, ha a kb. félórányira lévő Auchan bevásárlóközpontba sétáltunk el a laptopunkkal és ott csatlakoztunk fel az ingyenes WiFi-hálózatra. Erre a 6 hét alatt
4-szer volt lehetőségem és időm. Egyébként a külvilággal az egyetlen
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kapcsolatom a mobiltelefonom volt, ami szerencsére jól működött, bár
Oroszországból elég borsos áron lehetett telefonálni. A 6 hét alatt 56 ezer Ft-ot
tett ki a telefonszámlám.
Akinek szerencséje volt, és rendelkezett
kártyafüggetlen készülékkel, az tudott vásárolni orosz STh1-kártyát, amivel
kedvező áron lehetett telefonálni.
4. Étkezés
Leggyakrabban az intézet menzáján ebédeltünk, ami tanítási napokon 11-16 óra
között volt nyitva, de érdemes volt nagyszünetben ebédelni, még ha elég nagy
tömeg is volt, mert órák után már nem lehetett meleg ételt kapni. 100 rubel
körüli összegért már elegendő mennyiségű ebédet lehetett kapni (leves, főétel,
desszert), de a felhozatal nem volt túl változatos.
Mikor nem tudtunk menzán ebédelni, magunk próbáltunk meg főzni. Az
élelmiszerüzletekben
minden beszerezhető,
ami egy egyszerűbb
étel
elkészítéséhez szükséges. Az árak is hasonlók a hazaiakéhoz, egyedül a
húsételek tűntek irreálisan drágának, feltehetően, mert túlnyomó többségük
importáru.
Főzni a kollégiumban a szintenként elhelyezett konyhahelyiségben lehetett, ahol
2 villanytűzhely található. Mikrohullámú sütő nem volt, ezért a lehetőségeink
eléggé korlátozottak voltak az elkészíthető ételek tekintetében. Konyhai
eszközöket (fazék, serpenyő) vagy vittünk, vagy ott kellett beszerezni.
5. Költségek és megélhetés
Az Oroszországban eltöltött 6 hetem összesen körülbelül 300 ezer Ft-ba került,
ami tartalmazza a repülőjegy árát, a biztosítást, a telefonköltséget, valamint az
ottani megélhetés költségeit. Élelmiszerek közül a húson kívül mindennek a
hazaihoz hasonló ára van. A múzeumi belépődíj ak diákok számára rendkívül
kedvezőek, ezért az sem jelentett túl magas költséget. Egy 60 alkalmas
metrójegy elegendő volt 6 hétre, ezt nagyjából 5000 Ft-nak megfelelő rubelért
bármelyik metrómegállóban be lehet szerezni.
Teljes költségeimnek a 90 ezer Ft útiköltség-támogatás, a 140 dolláros havi
ösztöndíj és a Puskin Intézet által nyújtott 1600 rubel nagyjából a felét fedezte.
Előzetesen úgy számoltam, hogy 20 ezer rubelt (kb. 150 ezer Ft) fogok ott
költeni, ez az előzetes becslés végül helyesnek is bizonyult
6. Szabadidő, szórakozás
Heti 4 nap volt tanítás, ezeken a napokon sok szabadidőnk nem volt
Szórakozóhelyek a környéken nem nagyon voltak, azok is drágák, így leginkább
akollégium földszintjének bárjaban folyt a közösségi élet Én nem rajongok a
diszkóért, így ezt a részt szívesebben hagytam ki.

Inkább a nappalokat igyekeztünk programokkal megtölteni. A Puskin Intézet
szervezett a magyar csoportnak egy ingyenes buszos kirándulást, mikor a
buszablakból megmutatták a várost. Persze ennél mi sokkal többet szerettünk
volna látni, ezért innentől kezdve önállóan szerveztük a városnéző túrákat.
Moszkva nevezetességeinek 90%-át sikerült megtekinteni: Kreml, Vörös tér,
GUM áruház, Lenin Mauzóleum, Vaszilij-Blazsennij székesegyház, Megváltó
Krisztus székesegyház, VDNH, Győzelem Park, Kolomenszkoje, Caricino,
Tretyakov Képtár, Novogyevicsi kolostor, Lomonoszov Egyetem, Veréb-hegy.
Egyik hétvégén befizettünk egy egynapos kirándulásra is, amit a Puskin Intézet
szervezett a Moszkvától kb. 200 km-re lévő Vlagyimirba és Szuzdalba.
Összesen 10 ezer Ft-ba került, de megérte.
A Puskin Intézet biztosított számunkra orosz diákigazolványt, amivel mindenhol
jogosultak voltunk az orosz diákoknak járó kedvezményekre. Leginkább az
olcsó, 400 Ft-os színházjegynek örültünk, amihez egyben ülőhely is járt, igaz
nem a legelőkelőbb helyeken. A 6 hét alatt összesen 3-szor voltam színházban,
láttam egy balettet és két operát.
7. Szentpétervár

A 6 hetes moszkvai ösztöndíj egyik kihagyhatatlan mozzanata a szentpétervári
kirándulás. Teljesen magunk szerveztünk a szállásfoglalástól kezdve a vonatjegy
vásárlásáig mindent. Több mint 8 órás volt a vonatút, de odafelé rövidnek tűnt,
ugyanis éjszaka mentünk és lehetett a vonaton aludni. A vonat színvonala
messze a várakozáson felüli volt!
Szentpéterváron a fő nevezetességeket sikerült bejárni: Ermitázs, Palota tér,
Admiralitás, Mars mező, Auróra, Péter Pál erőd, Szent Izsák-templom, Véren
Megváltó Krisztus-székesegyház, Kazanyi székesegyház, Szmolnij, Nyevszkijkolostor.
Összesen 3000 rubelbe került a 3 napi szállás és a vonatjegy oda-vissza.
Pétervámak legalább annyi nevezetessége van, mint Moszkvának, de csak
töredékét láttunk, mert 3 nap mindössze arra elég, hogy mindenen
végigrohanjon az ember. Ennek ellenére megérte elmenni, mert mindenkinek
nagyon tetszett.
8. Hazajövetel

Hazafelé is repülővel jöttem, bár a sok poggyász miatt lehet, hogy megérte volna
vonattal jönni. Ráadásul a Ferihegy sztrájkja miatt veszélybe került a
hazajutásunk is, félő volt, hogy törlik a járatunkat. Szerencsére ez nem
következett de, s végül szerencsésen megúsztuk egy 2 órás késéssel. Minden
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csomagommal együtt épségben és élményekben gazdagon tértem haza, összesen
1200 fényképet készítettem, és családom számára a karácsonyi ajándékokat is
Moszkvában vásároltam meg.
9. Összefoglalás
Nagyon örülök, hogy megpályáztam ezt az ösztöndíjat, mert mindig is szerettem
volna eljutni Oroszországba. Véleményem szerint nyelvet tanulni legjobban az
anyanyelvi környezetben lehet, ezért rendkívül fontosnak érzem ezt a 6 heti
intenzí v nyelvoktatást, rengeteget fejlődött a nyelvtudásom ez alatt az idő alatt.
Szándékomban áll mihamarabb egy középfokú nyelvvizsgát letenni.
Rendkívül hasznos volt, hogy a tanultakat azonnal lehetett a gyakorlatban
alkalmazni, hiszen az utcára kilépve lépten-nyomon oroszokkal találkoztunk és
mindenhol hallhattuk az élő nyelvet. Idehaza erre elég kevés a lehetőség.
Mivel a nyelvtanuláson kívül különösen érdekel a kelet-európai, azon belül is az
orosz művészet és építészet, így a városban tett kirándulások szakmai
értelemben is hasznosak voltak.

