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Alapszakos germanisztika hallgatóként a negyedik félévemet Bambergben töltöttem és 

kellemes emlékekkel tértem haza.  

 

Bamberg egy gyönyörű bajor kisváros, tele lehetőséggel. Az UNESCO 

világörökséghez tartozó óváros (Altstadt) hangulatos, szűk, macskaköves 

sétálóutcákból áll, ahol rengeteg étterem, bár és sörkert közül lehet válogatni. A 

legtöbb étteremben a helyi fogások mellett más nemzetek ételei is megjelennek az 

étlapon, ha esetleg valakinek nem nyeri el a tetszését a bajor menü. A városban több 

sörfőzde is található és ez által rengeteg sörfajta kóstolható. A leghíresebb helyi sör az 

úgy nevezett „Rauchbier”, ami tökéletes szuvenír lehet a rokonainknak, 

ismerőseinknek. Természetesen szabadtéri programokra is van lehetőség. A főtéren és 

a belváros utcáin a kint tartózkodásom alatt öt nagyobb fesztiválszerű rendezvény volt 

látogatható, ahol különböző zenék, műsorok, programok, játékok, ételek és italok 

várták a szórakozni vágyókat. A Hain parkban nyaranta szabadtéri moziesteket 

tartanak, ami számomra óriási élmény volt.  

 

A Németországban töltött félév alatt természetesen nem csak a nyelvtudás fejlesztésére 

kell koncentrálni, hanem a német kultúra és történelem megismerésére is. Erre 

tökéletes megoldás a helyi múzeum, dóm vagy más nevezetes épület megtekintése. A 

következőket érdemes meglátogatni: Bamberger Dom, Klein Venedig, Altes Rathaus, 

Neue Residenz, Rosengarten, E.T.A Hoffmann Haus, Hain Park, Altenburg.  

 

Szállás: Március közepén érkeztem Bambergbe és a legtöbb Erasmusos hallgatóval 

ellentétben albérletben laktam. Az én esetemben volt egy kis zűrzavar a kollégiummal. 

A fogadóintézmény későn tájékoztatott arról, hogy mégsem tud elszállásolni, mert egy 

kollégium felújítása miatt az összes szoba foglalt. A kiutazás előtti néhány hétben 

sajnos már késő volt intézkedni, az összes kolesz megtelt. Szerencsére rengeteg 

lakótárs- és lakáshirdetés közül tudtam válogatni, így sikerült egy modern, mindennel 

felszerelt és megfizethető lakást találnom.  Két kollégiumban is voltam látogatóban, 

teljesen rendben vannak az épületek és szobák, szívesen beköltöztem volna. 



Beilleszkedés: A háromhetes előkészítő kurzuson a nyelvi szintünk alapján nyolc 

csoportba osztottak minket és német anyanyelvű tanárok segítségével alaposan 

felkészültünk az előttünk álló félévre. Ezek az órák nem csak a nyelvi fejlődésünkre és 

magabiztosságunk növelésére alkalmasak, hanem a többi Erasmusos diák 

megismerésére is. 154 külföldi diák érkezett velem együtt, így rengeteg kultúrát 

megismerhettem. Az eltérő anyanyelv miatt nem csak a németet és angolt, hanem 

számos más nyelvet is lehet egymás között gyakorolni. A nyelvi órák mellett közös 

kötelező és fakultatív programokra mentünk, ami még jobban összekovácsolt minket. 

Nagy örömömre, a kurzus keretein belül eljutottam Nürnbergbe és Münchenbe is, ahol 

az idegenvezetés után szabadon járhattuk be a várost. Az egyetem kedvezményes 

utakat is kínált, amiket a legtöbben ki is használtunk.  A háromnapos berlini utat 

választottam, de közelebbi városok és egynapos utazások is voltak a listán. Ha valaki 

kihagyja ezt a kurzust, akkor is van lehetőség megismerni a többieket. A mi esetünkben 

minden csütörtök este összejött az egész csapat és egy-egy sör, bor vagy koktél mellett 

ismerkedtünk. Érdemes minél előbb összebarátkozni, mert ahogyan telnek a hetek, 

egyre kevesebben vesznek részt ezen a programon és a különböző egyetemi épületek 

és az eltérő szak miatt van, akivel egész félév alatt egyszer sem futottam össze.  

 

Egyetem: Az egyetem épületei a város különböző részein találhatók, de busszal 

(diákigazolvány felmutatásával ingyenes) és kerékpárral bárhová könnyen el lehet 

jutni. Az egyetemi könyvtárak nagyon jól felszereltek, a közelgő szakdolgozathoz vagy 

a házidolgozatokhoz kiváló forrást biztosítanak.  

Az egyetemi órákat sokkal ijesztőbbnek gondoltam, mint amilyenek valójában.              

A tanárok mindig kedvesek, segítőkészek és felkészültek voltak, így lelkesen jártam 

be minden szemináriumra. Mivel nem csak a szakunkhoz tartozó órák közül lehet 

válogatni, két tanárszakos tárgyat is felvettem. A néha száraz germanisztikás 

tantárgyak között igazi felfrissülés volt ez a két gyakorlatias tanóra és egy kicsit más 

irányba is sikerült tudást és tapasztalatot gyűjtenem. Aki szeretne más idegennyelvet 

is tanulni, bátran válogathat jó néhány nyelv közül, ahol akár anyanyelvi oktatókkal is 

találkozhat. Az általam látogatott spanyolórát egy spanyol nemzetiségű tanárnő 

tartotta. 



Sport: A sportos hallgatóknak nem kell mélyre a zsebükbe nyúlniuk, ha mozgásra 

vágynak. Az egyetem számtalan olcsó sportolási lehetőséget kínál, legyen szó 

futballról, röplabdáról, táncról, aerobik óráról vagy harcművészetről. A futóknak pedig 

a Regnitz folyó mentén kiépített utat ajánlom, ahol kényelmesen, autós közlekedés 

nélkül szinte az egész város bejárható. Úszásra is van lehetőség a városi fürdőben, 

nyaranta pedig a strandon és a folyóban.  

 

Bamberget ajánlom minden olyan hallgatónak, aki a hazai egyetemhez hasonlóan 

családias légkörben szeretne tanulni, szereti a zöldövezetet és szívesen él vízpart 

közelében.  

 

 

 

A beszámolóm csak egy töredéke annak, amit a bambergi élményeimről tudnék 

mesélni. Ha bármi kérdésed van, nyugodtan keress az alábbi e-mail címen: 

tobikevelin@gmail.com (Tárgy: ERASMUS) 
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