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Bajorország szívében

Bamberg egy igazi bajor kisváros, mind arculatát, mind hangulatát tekintve. Olyan hely,
melynek szépsége a valóságban talán nagyobb, mint a képeken, pedig csodálatos fotókat
lehet róla találni. Amiért a leginkább tudom ajánlani ezt a német kisvárost, az a hangulatos
belvárosa, a történelmi helyek és a kisvárosi bajor hangulat, melybe az ember akarvaakaratlanul belecsöppen, ha ide látogat. Magának az egyetemnek is ez a szlogenje: „Dort
studieren, wo andere Urlaub machen” („Ott tanulni, ahova mások nyaralni mennek”).
A város egyrészről tele van turistákkal – különösen a tavasztól őszig terjedő időszakban –
másrészről a lakosság egy jelentős része az egyetemistákból tevődik ki, mind német, mind
külföldi diákokból. A város különböző részein találhatók az egyetem épületei, melyek
részben a helység történelmi múltját, részben a bajor építészeti stílust, részben pedig a
modern, újszerű bővítéseket szimbolizálják. Nekem személy szerint nagyon tetszett, ahogy a
régebbi és az új épületek keverednek, ezáltal is utalva a város és az egyetem sokszínűségére.
A világ különböző tájairól és kontinenseiről látogatnak el ide egyetemi hallgatók, hogy
megismerjék a német, illetve bajor kultúrát, és gyakorolják a nyelvet. Igazi egyetemi városról
van szó, ami ugyanakkor mind a német, mind a külföldi turisták körében nagyon kedvelt, így
az embernek lehetősége van betekintést nyerni egy multikulturális világba, ahol
természetesen nemcsak a német nyelvet lehet jobban elsajátítani, hanem esetleges más
idegen nyelvek gyakorlására, használatára is sok lehetőség nyílik; de aki egy új idegen nyelv
tanulásába fogna bele, annak kifejezetten ajánlanám az egyetem által nyújtott nyelvórák
lehetőségeit. Én a félév során olaszt tanultam kezdő szinten (A1-A2), amit egy olasz tanárnő
tartott, néhány külföldi diák is részt vett rajta, az pedig külön kihívást jelentett, hogy egyik
idegen nyelvről (németről) tanulhattam a másikat. Az egyetem egyébként a legkülönfélébb
kurzusokat kínálja a különböző szakokon, amik közül Erasmus-os diákként lehetőségünk van
elég szabadon, érdeklődésünk szerint választani. Érdemes kihasználni a lehetőséget, és olyan
órákon is részt venni, amikre itthon nincs lehetőségünk; ezáltal is sok újat tanulhatunk mind
a szakunkat illetően, mind a német (vagy akár más, külföldi) kultúráról.
Bamberg azért remek választás, ha valaki Németországban szeretne tölteni néhány
hónapot, mert a környéken számos gyönyörű, történelmi és kulturális város található,
melyek közül minél többet érdemes meglátogatni. Ugyan Németországban drágább a
vonattal való közlekedés, mégis vannak lehetőségek, ha az ember egy kicsit odafigyel,
kedvezményes jegyekkel elutazhat különböző helyekre. Bamberg pályaudvarán, az irodában
nagyon segítőkészek, nekem többször is segítettek a legmegfelelőbb ajánlatot kiválasztani
egy-egy útra. Nemcsak Bajorországban, hanem a szomszédos, közelben lévő
tartományokban található híres városokat is könnyű felkeresni. Számomra az Erasmus-félév
jó lehetőség volt a nyelvgyakorlás, a kultúra megismerése és az új kapcsolatok köttetése

mellett arra, hogy olyan helyekre látogathattam el, ahol azelőtt sosem jártam. Az előkészítő
kurzus során szerveztek nekünk, külföldi diákoknak München-be és Nürnberg-be kirándulást,
de a szemeszter alatt is lehetőség van hasonló kirándulásokon részt venni, mint például az
adventi időszakban Rothenburg-ba, ami nagyon híres gyönyörű, hangulatos karácsonyi
vásáráról és az ünnepi kirakatokról.
Azonban nem csak más városokba, hanem Bamberg-ben is érdemes körülnézni, felkeresni
a híres, turisták körében kedvelt helyeket, látnivalókat. Ilyen többek közt a Bamberg-i dóm, a
híres Altes Rathaus és az ún. Klein Venedig. Nekem nagyon tetszett a folyópart, a városban
található számos híd, de már maga a belváros a kis kanyargós, macskaköves utcáival,
kávézóival és üzleteivel is nagyon hangulatos (hozzáteszem, érdemes a kint tartózkodás első
napjaiban térképpel közlekedni, míg az ember meg nem tanulja az útvonalakat). Mi
ellátogattunk a várostól nem messze található Schloss Seehof-ba, ami gyönyörű kastély
csodálatos parkkal, és busszal nagyon hamar oda lehet jutni, tehát semmiképp sem érdemes
kihagyni. Szerencsés vagyok, mivel az adventet is ebben a csodaszép német kisvárosban
tölthettem, ahol különösen szép és hangulatos ez az időszak. Nap mint nap nyomon
követhető a készülődés, a Rathaus előtt lévő karácsonyi vásár pedig központi helyen
található, így jó lehetőség egy-egy közös forraltborozásra és beszélgetésre.
Ha valaki szeretne belekóstolni a német kisvárosi életbe és a bajor kultúrába, Bamberg
remek választás. Mindenképpen nyitottabbá válunk egy ilyen környezetben, ahol nemcsak a
helyi nyelvjárást és kultúrát ismerhetjük meg, hanem a világ különböző tájairól érkező diákok
révén számos más szokást is. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, Bamberg egy olyan város,
mely sokakat elvarázsol, talán mindenkit, aki egyszer ellátogat oda.
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