Beszámoló a bambergi tanulmányaimról
2019. év őszén a Campus Mundi ösztöndíj keretében lehetőségem nyílt egy fél évet Bambergben
tölteni, ezt követően pedig az Erasmus ösztöndíj keretén belül folytattam tanulmányaimat. Ezt az egy
évet életem egyik legjobb időszakának mondhatom. Rengeteg új élménnyel lettem gazdagabb, s
nagyon örülök, hogy belevágtam ebbe a tanulságos, hasznos „kalandba”. A Tempus Közalapítvány
Campus Mundi ösztöndíjának jóvoltából az első félévben magasabb támogatásban részesültem, de a
második félévben az Erasmus ösztöndíj összegéből is ki tudtam jönni. A Campus Mundi ösztöndíj
minden költségemet fedezte a szállástól kezdve a menzán át az egyéb kiadásokig. Bármelyik kint felvett
tantárgy beszámításra került az otthoni egyetemen, akár az otthoni tárgyakat is kiválthatom vele.
1. Papírmunka:
A megérkezés után viszonylag sok papírmunka várt rám, hivatalos elintéznivaló, ezért érdemes volt az
első tanítási nap megkezdése előtt egy héttel kiutazni, ami alatt kényelmesen berendezkedtem a
kollégiumban, s kevesebbet stresszeltem a sok tennivaló miatt. Aggodalomra persze semmi okom nem
volt, mert az egyetem részletes tájékoztatókat tartott, ahol minden teendőt pontosan elmagyaráztak,
illetve aki tandem programra jelentkezett, az a „segítőjétől” is kérdezhetett. Aki Bambergbe
jelentkezett, annak szállás szempontjából szerencséje volt, hiszen az egyetem minden Erasmusos
diáknak biztosította a kollégiumi helyet. Egyedül arra kellett figyelni, hogy a szakhoz legközelebbi
kollégiumot jelöljem be elsőnek, mert így kényelmesen, pár perc alatt elérhettem az óráimat. A szobák
többsége egyszobás apartman, saját konyhával és fürdővel. Sajnos a bútorokon kívül semmi nem volt
benn, így minden konyhai eszközt magamnak kellett beszerezni. Szerencsére a kiköltöző diákoktól
olcsón vásárolhattam ezt-azt.
2. Közlekedés
Nagyon szeretek kerékpározni, s Bambergben ez a fő közlekedési eszköz. Az elköltöző diákoktól - akik
olcsón kínálták a használt biciklijüket – sikerült is vásárolnom egyet, amivel egészen a hideg idő
beköszöntéig szabadon közlekedhettem. (Az AAEEGE szervezésében szemeszter elején minden évben
tartanak egy vásárt, ahol az ember könnyen hozzájuthat egy olcsó biciklihez.) A bringa azért is előnyös
volt, mert a diákigazolvány csak októbertől volt érvényes, én pedig szeptembertől a Vorbereitungs
kurzuson is részt vettem, ami alatt fizethettem volna az utazási bérletet. Számomra nagyon szimpatikus
volt, hogy itt valóban mindenki kerékpárt használt a mindennapok során, legyen szó kismamáról,
diákról vagy idősebbekről. Ebben persze nagy szerepet játszanak a jól kiépített bicikliutak, amik
keresztül-kasul szelik a várost.
3. Tanulmányok:
A Campus Mundi ösztöndíj nem sokban tért el a hagyományos Erasmus ösztöndíjtól. Több kreditet
kellett teljesíteni, s magasabb összegű ösztöndíj társult hozzá. Szerencsére sikerült valamennyi felvett
tárgyat otthon is elfogadtatni. Szeptemberben lehetőségem volt részt venni egy előkészítő nyelvi
tanfolyamon, amit tényleg mindenkinek ajánlok, aki Bamberg mellett teszi le a voksát. Nemcsak
nyelvileg volt hasznos, de - mivel az Erasmusosok nagy része részt vesz rajta -, a harmadik hét végére
már mindenkit megismertem. Az első félévben rengeteg programot és kirándulást szerveztek nekünk,
a három hét alatt eljutottam Nürnbergbe és Münchenbe az októberfesztre is. A második félév
nehézkesen indult, mivel a világjárvány miatt nem lehetett tudni, hogy az oktatás nappali tagozaton
vagy online folyik majd. Bambergben is online oktatás indult, sajnos ez tartott a félév végéig, emiatt a
kellemes programok elmaradtak, a tanulás maradt egyedüli időtöltésnek. Germanisztika szakos
hallgatóként főként nyelvi tárgyaim voltak, egyik legérdekesebb tárgyam Bajorország és Bamberg
kultúrájáról, történelméről szólt. Az óra keretében sok külön programon vettem részt, amivel

megismerhettem a város kulturális lehetőségeit. Emellett Theodor Fontane munkásságáról is érdekes
előadást hallgattam. Az év során lehetőségem nyílt egy idegen nyelv tanulására is, amit mindenkinek
nagyon ajánlok, mivel az egyetem nyelvi kurzuskínálata óriási, s a tanárok legtöbbször anyanyelvűek.
Nagyon érdekes élmény német nyelven idegen nyelvet tanulni. Érdemes olyan nyelvet választani, amit
aztán a nemzetközi diákokkal is gyakorolni lehet, hiszen a világ minden tájáról jönnek ide a hallgatók.
Az egyetemnek hat, jól felszerelt könyvtára van, bármelyiket használhatják a hallgatók. Én magam is
gyakran megfordultam ezekben, mert a könyvtárakban sokkal gyorsabb az internet, mint a
kollégiumban, továbbá segítséget kérhettem az ott dolgozó könyvtárosoktól is. Meglepett, hogy a
könyvtárak Bambergben éjszaka is nyitva vannak, s a diákok szívesen töltik ott az idejüket éjjel-nappal.
4. Legérdekesebb élményeim:
A legérdekesebb élményem az év során az volt, hogy - hála a sok nemzetközi diáknak -, rengeteg új
embert ismertem meg a világ más-más tájairól. Közelebbi barátságot kötöttem négy kínai fiatallal, akik
sokat meséltek a kínai emberek hétköznapjairól, életéről és rájöttem, hogy a kulturális különbségek
ellenére mégis milyen közel tudunk kerülni egymáshoz. Bepillantást nyertem a bajor kultúrába,
szokásokba. Személyesen tapasztalhattam meg a német precizitást. Meglepett, hogy a világ milyen sok
tájáról jöttek ide tanulni germanisztikások: Afrikából, Kínából, Japánból, Koreából, Amerikából. A város
kifejezetten tiszta, a németek tényleg komolyan veszik a szelektív hulladékgyűjtést és ez meglátszik a
szép, ápolt környezetükön is. A hagyományos német ételeket szerettem volna mind végigkóstolni, de
mivel vegetáriánus vagyok, ez nehézséget okozott. Ám nagyon olcsón lehetőségem volt a kollégiumhoz
közeli menzán finomakat enni. Soha nem tartoztam a sörivók közé, de Bajorországban természetesen
megízleltem a hagyományos német söröket. Bamberg nagyon büszke a saját készítésű füstölt sörére,
amit az egész világon ismernek. Óriási élmény volt számomra a Müncheni sörfesztivál is.
5. Bamberg:
Bamberg a Regnitz folyó partján fekvő hét dombra épült gyönyörű kis város. Mindegyik domb tetején
áll egy templom, vagy vár. Legjelentősebb épülete a négy tornyú dóm, melyen megfigyelhető a román
és gót stílus keveredése. A székesegyház előtt található egy lovas szobor, melyről senki nem tudja, hogy
ki készítette és kit ábrázol. Néhány vélemény szerint Szent Istvánt mintázta meg a 13. században egy
szobrász. A Regnitz folyó kettéágazásánál fekszik egy kis sziget, rajta a megkapó Városháza épületével,
mely mellett sokat időztem, s egyik legkedveltebb helyszínné vált számomra. Az óváros 1993-ban
felkerült az UNESCO Világörökség listájára, mivel szerencsésen megúszta a 2. világháború bombázásait.
Történelmi emlékek, sikátorok, jellegzetes fagerendás házak, festői városkép bizonyítja, hogy méltó
helye van a listán.
6. Összegzés:
Visszatekintve az elmúlt hónapokra bizton állíthatom, hogy nagyon hasznos volt számomra ez az
időszak. Sokkal magabiztosabb, talpraesettebb lettem, hisz el kellett intéznem olyan dolgokat,
amelyeket eddig még soha, gondoskodnom kellett magamról, a tanulás mellett kapcsolatokat
építettem, sőt, életre szóló barátságokat kötöttem. A legnagyobb hozadéka az eltelt időszaknak mégis
az, hogy végre merek németül megszólalni hétköznapi helyzetekben is, nem okoz gondot számomra a
társalgás.
Elérhetőségem: kpetra2014@gmail.com

