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Aki Erasmus ösztöndíjra pályázik és lehetőséget kap, hogy egy fél évet Bambergben 

tölthessen, mindenképpen szerencsésnek mondhatja magát. Az egyetem és a hallgatói élet, de 

maga a kisváros is élénk, élettel teli és sokszínű. A kiutazás előtti olvasgatás a város 

történetéről, az itteni élettel való ismerkedés az internet segítségével csak jobban megalapozza 

a várakozást és az izgalmakat. Jó azonban alaposan felkészülni a kiutazás előtt, értve ezalatt a 

szükséges iratok és okmányok beszerzése mellett a német bürokráciának megfelelő lépések 

szem előtt tartását.  

Az első heti adminisztratív dolgok, a folyamatos sorbaállás és rohanás nem szabad, hogy 

lelohasszák a lelkesedést és az új város adta izgalmakat. Könnyen megeshet, hogy a kezdeti 

nehézségek mellett a helyi dialektus megértése sem megy azonnal, azonban a tutorok, a 

csoporttársak és a sok egyetemi program segítenek feloldódni és elfeledtetni a nyelvi 

problémákat. Aki az előkészítő kurzuson is részt vesz, már azelőtt sok ismertséget és 

barátságot köthet, mielőtt a félév elkezdődne, így ha lehet mondani, máris előnnyel indul. A 

tervezett kirándulások (mint München, Nürnberg) mellett a csoportprogramok (mint 

városvetélkedő, katakombatúra, biciklizés) és a hétfő esti partik vagy filmestek mindenképp 

az összeszokottságot és a rengeteg közös élményt és jó hangulatot alapozzák meg. Jó időben 

egy kis városi séta, egy fagyi az altes Rathaus-nál, egy piknik a Hain parkban, vagy egy esti 

Lichthof esemény mind mind azt éri el bennünk, hogy egyre jobban megszeressük ezt a várost 

és a német kultúrát. A szórakozás mellett persze szerepet kell, hogy kapjon a tanulás is, noha 

nem ez az elsődleges szempontja egy Erasmuson lévő diáknak. A bambergi egyetem nagyon 

jó kurzusokat kínál, ahol az oktatók is műveltek és segítőkészek. Aki nem elégedne meg a 

német, vagy akár angol nyelvi tudásával, az a különböző nyelvi kurzusokon fejlődhet, illetve 

új nyelveket is tanulhat, köztük oroszt, lengyelt, olaszt, de akár magyart is. Mivel nem kell 

sok kreditet teljesíteni, így több kurzusra is lehet jelentkezni, mint amennyit a későbbiekben el 

szeretnénk végezni, így ezt talán ajánlatos kihasználni. 

Egy szóval nem lehet összefoglalni, hogy milyen az élet Bambergben. Egyszerűbb talán 

megpályázni az ösztöndíjat és kijönni megtapasztalni. A fél év során nem csak egy más 

kultúráról, nemzetről és nyelvről szerezhetnénk tapasztalatokat, de talán ami a legfontosabb, 

saját magunkról is. Talán nincs jobb, mint egy fárasztó nap után hazatérni a kollégiumba, a 

saját szobánkba, ahol tulajdonképp elkezdtük önálló életünket, majd utána a német, lengyel, 



koreai és más nemzetiségű barátainkkal elmenni bulizni. Így akár két hónap elteltével, mikor 

a kilenc sörfőzdét már mind meglátogattuk, és ettünk egy Weißwurst-ot a Schlenkerla-ban 

egy nagy korsó Rauchbier-rel, már csak legyintünk a kezdeti nehézségeken, adminisztráción, 

és mosolyogva hozzátesszük, hogy újra végigcsinálnánk. 

 


