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Élménybeszámoló
Az Erasmus programról rengeteget hallottam már ismerősöktől, a kari Hallgatói Önkormányzattól és
az egyetem rendezvényein keresztül. Nagyon érdekesnek találtam az ötletet és végül tavaly „most vagy
soha” alapon a barátnőmmel együtt beadtam a pályázatom az utolsó héten. Utólag a Campus Mundi
ösztöndíjat is megpályáztuk mindketten. Németországba szerettünk volna menni, így kiválasztottunk
egy kisebb egyetemvárost a bajor térségben. Bamberg már akkor megfogott minket. Nem túl nagy, de
közel van a nagyvárosokhoz (pl. Nürnberg, München), a világörökség része a gyönyörű történelmi
belvárosa, és az egyetem is nagyon jól nézett ki.
Bár németül nem beszéltem, úgy gondoltam nem lesz problémám a kommunikációval, különösen nem
az egyetemen. Az angol tanszéken keresztül jelentkeztem és kizárólag angol nyelvű órákat kerestem
már a tényleges jelentkezés előtt is. Úgy terveztem, hogy amennyi német tudásra szükségem lesz, azt
megszerzem majd odakint külföldön. Minimális szinten meg biztos tud angolul a legtöbb ember
Németországban.
Hamar kiderült, hogy azért ez nem teljesen igaz. A beköltözésnél, boltokban, órafelvételnél és hivatalos
ügyeknél is sokszor nagyon nehéz volt boldogulni német tudás nélkül. Az Erasmus eleve sok
papírmunkával jár, de az legalább angolul is elég. Viszont a bankszámlám kezelése, a kollégiumi
ügyintézés, a biztosító, a beiratkozás, az adózás, a munkalehetőségek és rengeteg egyéb hivatalos ügy
szinte kizárólag németül történt. Szerencsére az egyetem Erasmus irodája a legtöbb ilyen problémában
tudott segíteni nekünk, valamint a többi ottani Erasmusos magyar is sokat segített nekem. A tanítás
kezdete előtt tartottak nekünk egy felkészítő német nyelvkurzust, ahol véletlenül pont egy magyar
anyanyelvű tanárnő csoportjába kerültem. Ő már sok éve Bambergben élt és többször külön
megkeresett minket, hogy segítsen az elhelyezkedésben, vagy adjon ezt-azt, ami jól jöhet a
koliszobában.
Elsőre még a magas árak és a közlekedés is komoly nehézségeknek bizonyultak, de hamar rájöttünk,
hogy ezekkel közel sem lesz annyi baj. Az ösztöndíj viszonylag magas volt a Campus Mundi miatt, a
bolti árak és a kollégium pedig különösen olcsó volt német viszonylatban. Csak a szolgáltatások voltak
nagyon drágák, mint például az utazás, a mozi, az éttermek többsége, vagy a fodrászok.
A kiutazásnál a repülő a rengeteg csomagunk miatt drága lett volna és még a cipekedést sem úsztuk
volna meg, mivel Bambergben nincs reptér. Nem mertünk bonyolítani a dolgokon, hiszen nem
ismertük akkor még a kinti közlekedést. Végül a buszozást választottuk, Pestről indultunk éjszaka és
másnap reggelre értünk Németországba. A busz is legközelebb csak Nürnbergben állt meg, de
szerencsére pont a vasútállomásnál. Hosszas fejtegetés és egy-két jó tanács után sikerült kiigazodnunk
a vonatjegy automatákon és sikerült megvennünk a 2 fős napijegyet 19,5 euróért (ahogy mondtam, a
kinti utazás nagyon drága). Csak az a baj, hogy véletlenül nem 2 főre vettük, hanem 2 darabot, összesen
4 főre közel 40 euróért…
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Bambergen belül már sokkal jobb a helyzet: bárhova el lehet jutni busszal, amit ingyen használhattunk
az egyetemi igazolványunkkal. Németországban nincs egységes diákigazolvány, így diákkedvezmény
sem. Az ingyenes helyi járat csak az adott egyetem térségében érvényes, így másik városban már nem
használhattuk. Nagyjából 40 eurót kellett befizetnünk a félév elején az ingyenes utazásért cserébe. 6
hónapig érvényes a diák és alapból 2 euró egy buszjegy, szóval nagyon megérte.
A kollégiumot az egyetem Erasmus irodáján keresztül tudtuk megigényelni. Az ottani szemlélet az, hogy
minden diáknak jár egy saját, önálló lakóhely, ahol bármikor tud csendben tanulni, ha akar. Pontosan
ezért a koli épületek szinte kizárólag egy fős apartmanokból állnak. Külön konyha, fürdőszoba,
telefonvonal és internet van minden lakásban. Portásokat nem alkalmaznak sehol, csak egy-egy
házmester jut az adott épületekre, akik kizárólag hétköznap, normál munkaidőben dolgoznak, ezért
nagyon kellett vigyázni a szobakulcsra. A szobák már kissé lelakottak voltak és elég kényelmetlenek
minden szempontból. Ez volt igazán az egyetlen nagy csalódás odakint. Cserébe legalább csak havi 245
euró volt, ez ott nagyon olcsónak számít.
A koli kint volt a kertvárosban, így mindig busszal mentünk a központba. Mivel a belváros jelentős része
történelmi örökség, ezért a többség a külvárosban lakik, de a központba jár mindenért. Ott voltak a
vásárok, a rengeteg szórakozóhely, az éttermek, az egyetem és a sok-sok gyönyörű látnivaló.
A kinti Erasmus iroda egész évben változatos programokat szervezett nekünk, amikkel rengeteg másik
városba eljuthattunk. A karácsonyi időszakban különböző híres vásárhelyekre is elvittek minket, mint
például a világhírű nürnbergi Christkindlmarkt, ami az egyik legrégebbi karácsonyi vásár. A felkészítő
kurzus alatt a mentoraink is szerveztek nekünk pár közös programot. Volt ”nemzetközi piknik”, ahol
mindenki bemutatta a saját országa konyháját, elmentünk túrázni a vidéki sörfőzdékhez és
idegenvezetést kaptunk Bambergben és Nürnbergben is.
Az egyetemen mindenki végtelenül segítőkész volt és igyekeztek minél inkább hozzánk alkalmazkodni
a tanárok. Több tanár is biztosított egyedi teljesítési feltételeket vagy épp egyedi kreditösszeget az
Erasmusos hallgatóknak. Az angol tanszéken kiváló professzorokat ismertem meg, mind nagyon
közvetlenek és barátságosak voltak. Az ottani kurzusok részletesebbek és sokkal több kreditet érnek
így nem volt olyan sűrű az órarendünk. A hátránya viszont az volt, hogy kisebb választék van a kurzusok
között és nehezebb az otthoni tárgyakkal összeegyeztetni.
Nagyon sokat adott nekem ez a pár hónap Németországban. Ez előtt soha nem voltam még pár napnál
tovább külföldön, főleg nem ilyen messze. Megismerhettem egy nagyszerű kultúrát testközelből is és
persze még rengeteg másikat az ott szerzett Erasmusos barátaimon keresztül is. Mindenképp
szeretnék még többet utazni a jövőben és most már nem tartok úgy a környezetváltozástól. Sok
tapasztalatot és barátot szereztem ebben a pár hónapban és visszatekintve már látom, feleslegesen
aggódtam annyi mindenen a kinti élettel kapcsolatban.
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