
Campus Mundi félévem a dél-koreai Handong Global Egyetemen 

 

2019 februárjában, immár másodszorra juthattam el Koreába, a Campus Mundi segítségével. 

Pályázáskor egyértelműnek éreztem, hogy a már előző félévben megismert és megszeretett Handong 

University-re jelentkezzek újra és még több időt tölthessek barátaimmal és a megszokott közegben.  

Mivel már egy félévet eltöltöttem Koreában és az egyetemen, sokkal kevesebb nehézségem volt a helyi 

ügyek intézésével, jobban tudtam gazdálkodni a pénzzel és több lehetőségem lett eljutni olyan helyekre, 

ahol még többet tanulhatok az országról. Kisebb utazásaim mellett, mint pl. Cheongju vagy Daejeon 

ahova barátaim látogatására mentem, egy iskolai kirándulás részeként hatalmas élményekben lett 

részem a fővárosban, Szöulban.  

Bár már korábban is jártam a városban, egyedüli utazóként nehezebb lett volna az egyetem által 

majdnem teljesen ingyen kínált kirándulás nyújtotta élményeket átélni. A kirándulásra ráadásul előzetes 

kutatással kellett felkészülni, így az élmények mellett, valóban fontos tudással is gazdagodtunk. 

Eljutottam a demilitarizált övezetbe, ahol Korea komoly és fontos történelmi eseményeiről hallhattam 

nem csak szakértőktől, de egy észak-koreai menekült elmesélései alapján is. Másnap pedig nemzeti 

viseletet, Hanbokot húzhattunk és így mehettünk el a híres Gyeongbokkung palotába, a régi évszázadok 

Koreájáról tanulni. Az út alatt ráadásul rengeteg más-más nemzetiségű barátot szereztem, így nemcsak 

Korea, de más országok kultúrájáról is sokat tanulhattam.  

Egy másik kedves emlékem a koreai tavasz. Először láthattam a Kelet-Ázsiában oly híres cseresznyefa 

virágzást, mely gyönyörű volt és egyben igazán össze is hozta az embereket. Egyszerre mindenki, 

mindenki barátja lett, mivel ugyan abban az élményben volt részük. A félév során egy klubot is 

indítottam, aminek a célja nyelvi és kulturális tapasztalatszerzés volt. Itt több olyan koreai barátot 

szereztem, akikkel máig tartjuk a kapcsolatot. 

A félév során teljesített óráim közül a diplomáciáról szóló vált a leghasznosabbá a szakdolgozatom 

megírásában. Nemcsak sokat tanultam a diplomácia fajtáiról, jelentéséről vagy fontosságáról, de két 

történelmi kontextusban részletesen is megérthettem annak működését. Öröm volt továbbá a 

magyar ’56-os forradalom diplomáciai vonatkozásairól egy nagy tudású amerikai professzortól tanulni. 

Az ezen az órán megtanultak alapján könnyebb lesz a japán-koreai kapcsolatról szóló dolgozatom 

megírása is.  

Az egyik legnagyobb plusz, amit ezzel az ösztöndíjjal nyertem, azonban a nyelvtudás lett. Mielőtt 

Koreába mentem alsó középszinten járhattam, ami éppen remek alap volt hozzá, hogy kint a 

mindennapos nyelvhasználattal felfejlesszem a tudásomat. Még haza sem érkeztem, de már kint több 

Magyarországon tevékenykedő koreai cég is megkeresett, hogy szeretnének alkalmazni, mint tolmácsot. 

Az egyik ilyen Esztergomban gyárat nyitott cég már kint meghallgatott egy interjú során. Végül aztán 

hazaérkezésem után egyből, 2 hónapra a Samsung SDI tolmácsa lettem. Ha nem lett volna ez az 

ösztöndíj, persze sokkal nehezebben és később, sok pénz ráfordításával juthattam volna csak el arra a 

szintre koreai nyelvből, hogy Magyarországon ilyen remek állásom lehessen. 

Mindezek mellett, szoros kapcsolatom lett a Handong Global Egyetemmel és annak diákjaival. Mindig, 

ha új diákok érkeznek Magyarországra erről az egyetemről, azonnali kapcsolat szövődik közöttünk, és 

örömmel és büszkén viselem a HGU emblémával ellátott dzsekimet. Az egyetemtől eljövetel előtt 

tiszteletbeli Handong nagyköveti címet és oklevelet is kaptam, így a jövőben remélem, sok más diákot 

sikerül rábeszélnem, hogy a Campus Mundit és a Handong Global Egyetemet válasszák!  


