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Erasmus beszámoló 

Akureyri, 2015 ősz 

Akureyriben mindig jó idő van! Kérdezzük csak meg a helyieket. Előfordulnak ugyan 

hóviharok, fagyos szeptemberi éjszakák és van, hogy hetekig nem látunk napot, de mind 

tartani fogják magukat a fenti állításhoz. És ezzel rögtön rátapintottunk a város (és az ország) 

lakóinak egyik legszembetűnőbb jellemvonására, vagyis, hogy életszerető, jókedvű, 

melegszívű és pozitív emberek. Abba most nem érdemes belemennünk, hogy mi is a jó idő, 

vagy hogy van-e egyáltalán ilyen, de Izland más tájaihoz viszonyítva igenis 

kiegyensúlyozottabb és mérsékeltebb klímával bír az Eyjafjörður (Szigetes-fjord), aminek 

csücskében fekszik a főváros vonzáskörzetén kívül eső legnagyobb izlandi város. A 

legnagyobb szó megint viccesen hangozhat, tekintve, hogy körülbelül annyian élnek itt, mint 

Balmazújvárosban vagy Százhalombattán, de izlandi mércével mérve ez igenis tekintélyes 

városnak számít. Olyannyira, hogy egy-egy elragadtatott pillanatukban nem átallják „az 

egyetlen izlandi egyetemvárosnak” nevezni. Végül is igazuk lehet. 1987 óta áll itt egyetem, 

van három könyvtár, egy kutatóintézet, két mozi, néhány kocsma, sok-sok hal és egy sörgyár. 

Ha Reykjavíkkal kívánjuk összevetni a mi kis városunkat, a következőket mondhatjuk: 1. 

Akureyriben jobb az idő. 2. Szebb a táj. 3. Könnyebb izlandiakkal barátkozni. 4. Csendesebb. 

5. Tisztább. A főváros ezzel szemben egy nagyon jó hangulatú kisváros tele élettel és 

kultúrával, jó egyetemmel, sok könyvtárral, kiállítással, zenével, érdekes és szép emberekkel. 

Ha lehetőségünkben áll választani a két város között, úgy fel kell tennünk magunknak a 

kérdést, hogy mégis mire vágyunk? Ha arra, hogy nyelvet tanuljunk, kiránduljunk, pihenjünk, 

helyre tegyük magunkat, nagyokat aludjunk és csendesen éljünk, úgy menjünk Akureyribe. 

Minden más esetben Reykjavík megfelelőbb. A méricskélést ezzel befejeztem! 

Utazás: Észnél kell lenni, és időben le kell foglalni a repülőjegyünket. Ha nagyon elhivatottak 

vagyunk, mehetünk hajóval is, az élmény garantált! Hosszú útról van szó, érdemes egy-két 

napos pihenőket közbeiktatnunk, megnézhetjük például Koppenhágát/Oslót és Reyjkjavíkot 

mielőtt Akureyribe mennénk. Az út utolsó szakaszát háromféleképp tehetjük meg: busszal, 

autóval vagy repülővel. A legjobb a bérelt autó, már ha elég vastag a pénztárcánk vagy össze 

tudunk állni hárman-négyen. A Sad car a legolcsóbb, de a Thrifty kölcsönzőt is tudom 

ajánlani. Hogy miért menjünk autóval? Nem kell vacakolni a csomagokkal és annyiszor és ott 
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állunk meg, ahányszor csak szeretnénk. Márpedig higgyék el, sokszor meg szeretnénk majd 

állni. Az izlandi természet (és annak hiánya) elképesztően gyönyörű! Ha van rá 

fogékonyságunk, egy részünk biztosan ott fog ragadni. A belföldi repülés meglepően jó, 

gyors, természetes, kényelmes, ha időben ott kell lennünk vagy épp nem tudunk autót bérelni 

és nincs kedvünk 6 óra alatt megtenni egy 380 km-es busz utat, úgy válasszuk ezt a 

lehetőséget. A busz és a repülő nagyjából ugyanannyiba kerül. Akureyrin belül a buszok 

ingyenesek, de ez jobban hangzik, mint amilyen valójában, mivel a legjobb esetben is csak 

félóránként járnak és az útvonaluk meglehetősen átláthatatlan, illetve gyalog is ott tudunk 

lenni mindenhol negyedóra-húsz perc alatt. 

Evés-ivás: Ha valamilyen okból kifolyólag eddig nem főztünk volna magunkra, lássunk 

hozzá! Az egyetemen ugyan működik egy kantin, de drága (egy főfogás 1000 koronánál 

kezdődik) és nem mindig olyan nagyon szuper. Vásárolni leginkább valamelyik Bónusban és 

a Nettóban érdemes, egy hétre pedig körülbelül 7,000–10,000 korona szükségeltetik. Az 

országban alkoholmonopólium van, így egy valamire való sört is csak az állami Vínuðinban 

tudunk megvásárolni. A söreik nem rosszak, az Einstöcköket, a Borg és Ölvisholt főzde 

különböző söreit és a Gæðinguröket érdemes kipróbálni! Egy iható üveg bor nagyjából 3,000 

forintnál kezdődik. Az éttermeket inkább hagyjuk. 

Szállás és munka: Az egyetem mindenkinek kerít valamilyen tetőt a feje felé, ami körülbelül 

havi 40–55 ezer koronába fog kerülni. Ezt a – meglehetősen érthetetlenül meghatározott 

Erasmus támogatás – valószínűleg fedezni fogja, viszont koránt sem lesz elég mindenre. Ha 

dolgozni akarunk, kezdjünk el tanulni egy kicsit izlandiul, (kössük fel hozzá a gatyánkat!) és 

már itthonról küldjünk el jelentkezéseket hoteleknek, boltoknak, kávézóknak. Hamar 

lecsapnak a részmunkaidős helyekre, egy tanyára vagy halüzembe meg nem igazán tudunk 

elmenni az egyetem mellett. 

Ha valaki Izlandra megy, gondolom a természet miatt teszi elsősorban. És milyen helyesen! 

Vigyünk magunkkal jó túracipőt, termoruhát és víz/szélhatlan kivehető-béléses kabátot. Az 

ország legjobb sípályája egy kőhajításnyira van a várostól; nem rossz, persze nem is egy 

osztrák vagy svájci síparadicsom. Az egyetemen fognak szervezni közös túrákat, mi például 

raftingolni és bálnákat nézni mentünk. Az előbbi nagyon jó volt, az utóbbi (szerintem) 

turisztikus dolog. Igazából az izlandiak sem értik, hogy miért fizetnek érte az emberek. Egy-

két bálna néha feljön a kikötőbe is; kedves jószágok. Ad hoc kirándulásokat mindig 

szerveznek a cserediákok, volt aki az egész országon végigrohant, aminek persze semmi 
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értelme, de próbáljunk meg szerezni magunknak embereket, menjünk velük minél több 

helyre, és töltsünk el minél több időt a szabadban. 

A tanév jelentős része sötét lesz, ettől azonban nem kell megijedni. A november elején 

kezdődő karácsony miatt az egész város fel lesz díszítve, és miután leesik a az első hó, sokkal 

világosabbak lesznek az éjszakák. Mindenesetre D-vitamint vagy lýsit (tőkehalolaj) feltétlenül 

szedjünk! Még egy fontos dolog: mozogjunk rendszeresen! Az egyetem konditerme nagyon 

jó, a városi fürdő pedig kiváló. Vásároljunk egy skólakortot és menjünk minél többet. Volt, 

hogy egy meleg vizes medencében (heitur pottur) fekve néztem a sarki fényt, aminél nem sok 

jobb dolog eshet meg egy halandóval ebben a földi életben. 

Összegzés: Izland elképesztően jó hely, de ha homokos tengerpartra, napsütötte, lágy 

vidékekre, pezsgő kultúrára vagy jó és olcsó borokra vágyunk, ne ide menjünk. Erasmusnak, 

(ami alatt azt értem, hogy az ember egy kiváló egyetemen hallgat órákat, olvasgat, nézelődik, 

barátkozik) nem a legjobb, észak szerelmeseinek viszont ki se lehetne jobbat találni. 

Sæl og blessud! 

Veress Dávid 

 

 

 

 


