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A nevem  Tóth  Boglárka,  a  Miskolci  Egyetem  Bölcsészettudományi  Karának  történelem
szakos  hallgatója  vagyok.  2017  tavaszán  döntöttem  el,  hogy  jelentkezek  az  Erasmus+
program  keretén  belül  a  Siegeni  Egyetemre,  megadva  magamnak  a  lehetőséget,  hogy  a
mesterképzés  első  évét  egy  külföldi  egyetemen  végezhessem.  A  célom  az  volt,  hogy
megismerkedjek a német kultúrával,  megismerhessek egy másik egyetemen folyó oktatást,
kibővítsem nyelvismeretemet (mind németből, mint angolból) illetve, hogy próbára tegyem
magam. 
Siegen önmagában nem egy nagyváros, azonban minden megtalálható, amire egy embernek
szüksége  van.  Több  hozzácsatolt  településből  áll,  az  egyetem  sem  konkrétan  Siegenben
található, hanem Weidenauban, ahol a kollégiumom is van. Az egyetem több campusból áll:
Weidenauban van a legnagyobb Campus,  Campus Unteres  Schloss (ez Siegen óvárosában
található), Emmy Noether Campus (szintén nincs messze Siegen centrumától).  
Egyértelmű, hogy a város legszebb része az óváros (Altstadt), ahol egy 307m magas Siegberg
hegy tetején  az  egykori  Nassaui  grófság  birtokában  álló  kastély  áll.  Ma  ez  múzeumként
működik,  ahol  többek  között  bemutatják  a  tulajdonosok  családfáját,  illetve  a  város  híres
szülöttjének, Peter Paul Rubensnek is több festménye ki van állítva. 
2017.  szeptember  elsején  érkeztem meg  Siegenbe.  A szállásom a  Weidenauban  található
kollégium egyik szobája (egyszemélyes), körülbelül 15 perces buszútra az egyetemtől.  
Miután az összes Erasmusos diák megérkezett Siegenbe, megkezdődtek az orientációs hetek,
melyen tájékoztattak bennünket a kötelező papírügyek intézésének menetéről, mint például
bankkártya  intézése,  bejelentkezés  a  városházán,  beiratkozás  stb.  Ezen  kívül  bemutatták
nekünk  az  egyetemet,  szerveztek  városnéző  túrát,  ellátogattunk  a  helyi  múzeumba,
kirándultunk a környékbeli erdőkben és turistaútvonalakon. Meglátogattuk, a Siegentől kb.
egy órára lévő Krombacher sörgyárat, ahol a kóstolók mellett megmutatták, hogy hogyan is
készül az igazi német sör. Az orientációs hetek nagyon jól meg voltak szervezve, és egy kicsit
sem voltak  unalmasak,  hála  az  ESN Siegen munkájának.  Minden segítséget  megkaptunk,
amire csak egy újonnan érkezett diáknak szüksége volt. Mindezek mellett, természetesen a
különböző  programoknak  nagy  közösségkovácsoló  erejük  is  volt.  Nagyon  sok  ember
ismertem meg, a világ minden tájáról és esélyesnek látom azt, hogy a félév alatt hosszú távú
barátságok is szövődtek. 
Az  iskola  már  szeptemberben  megkezdődött,  mely  még   csak  egy  intenzív  német
nyelvkurzusból állt, ahova minden nap be kellett járni, majd a hónap végén egy záróvizsgát
tenni. Mivel nekem már régóta vannak ismereteim a német nyelv használatával kapcsolatban,
nem tartottam a kurzustól. Az oktatás izgalmas volt, már csak azt tekintve, hogy a tanárnő
német anyanyelvű és minden kérdésükre a  választ  németül próbálta meg elmagyarázni.  A
záróvizsga után, tehát októberben,  megkezdődött a rendes egyetemi oktatás. Itt egy hónappal
később kezdődik a tanév, mint otthon
A  felvett  tantárgyaim  igencsak  izgalmasnak  ígérkeztek,  bár  elsőre  tartottam  a  nyelvi
nehézségektől,de   hamar  sikerült  legyőznöm  ezt.  A  tárgyakat  kétféle  módszerrel  lehet
teljesíteni. Vagy csak referátumot készítek az adott tantárgyból, 3 kreditpontért, vagy írok egy
beadandó dolgozatot is (a referátum mellé), akkor viszont már 6 kreditet lehet szerezni. Én



általában  a  6  krediteset  választottam,  főként  azért,  mert  szeretném  fejleszteni  az
íráskészségemet.  A tárgyaim  változatosak  voltak  az  első  félévben:  volt  ókoros  tárgyam
(Schmähkritik in der Antike), ahol különböző ókori íróktól származó szöveget elemeztünk, és
helyeztük azt történeti kontextusba. Ezen az órán tartanom kellett egy referátumot, mely igen
jól sikerült, és nagyon büszke voltam a sikeremre. A másik kedvencem a Historische Briefe
lesen szeminárium volt, ahol régi, 200 éves levelek olvasásával foglalkoztunk. Pontosabban a
Grimm testvérek levelezését olvastuk el 1806-1813. között.  Itt  önállóan kellett feldolgozni
egy általam választott levelet, amely természetesen német nyelvű volt, és abból egy átiratot
készíteni kommentárral. 
Ezen  kívül,  volt  még  egy  technikatörténeti  tárgyam,  ahol  szintén  referátumot  kellett
csinálnom és dolgozok még egy saját projekten is, ami kapcsolódik a magyar történelemhez
is. A projekthez teljesen szabad kezet kaptam, természetesen az oktatóval folytatott rendszeres
konzultáció mellett.  A félév alatt a tanároktól minden segítséget megkaptam, hogy sikerrel
teljesítsem a tárgyakat. 
Ami a legjobban feltűnt az itteni oktatásban, hogy nem ragaszkodnak a lexikai tudás folytonos
ismétléséhez.  Ezt  főként  a  Kulturgeschichte  der  Technik  és  a  Schmähkritik  in  der  Antike
szemináriumokon éreztem. Kíváncsiak voltak a véleményemre, sőt az órákon még érdekes
viták is kialakultak egy-egy szöveg elemzése során. Az eddigi benyomásom az egyetemre
teljesen pozitív. A nyelvvel kapcsolatban pedig csak annyit szeretnék írni, hogy nincs annál
jobb módszer  a  német  nyelv  megtanulására,  mint  német anyanyelvűekkel  beszélni  (de ez
persze bármely másik nyelvre is  ugyanúgy vonatkozik).
A program nem csak  nyelvtanulásra  ad  kiváló  lehetőséget,  hanem  arra  is,  hogy  hogyan
legyünk önállóak.  Az tény,  hogy az  itteniek  és  egyben az  otthoniak  is  minden segítséget
megadnak a  boldoguláshoz,  de  egyes  ügyeket  saját  magunknak kell  elintézni.  Én például
rendszeresen vezetem a határidőnaplómba, hogy mikor kinek kell e-mailt írni,  mikor hova
kell menni, így ösztönözve magamat a határidők pontosabb betartására.  Az itt megszerezett
tapasztalatok  a  későbbiekben  is  hasznomra  válik,  mind  tanulmányaimban,  mint  a
munkavégzés terén. 
Az  itt  töltött  idő  felejthetetlen  élmény  nyújt.  A Föld  minden  tájáról  érkező  embereken
keresztül  megismerhetjük  a  világot.  Új  perspektívákat  kapunk  a  program  ideje  alatt,
megismerhetünk más kultúrákat is, például más országok tradicionális ételeit. A tanulmányok
mellett lehetőség van diákmunkát is vállalni, ha valaki épp dolgozni szeretne. Az rengeteg
utazási  lehetőségről  sem  szabad  megfeledkezni,  hiszen  Erasmus  nélkül,  szerintem  nem
jutottam volna el például Berlinbe (vagy csak nagyon sokára). Ezért ajánlom mindenkinek a
programot,  mert az Erasmus+ által  megnyílik Európa és a programban résztvevő emberek
által megnyílik az egész világ. 
 
Írta: Tóth Boglárka

Képek Siegenből- 2017 



Siegen-i kastély, mely 307 m magasan fekszik. Ebben az épületben található a fent említett
múzeum is, mely a kastély tulajdonosait mutatja be, illetve itt van kiállítva Rubens híres

Önarcképe is. A kastélyhoz tartozik egy park is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra. 

Kilátás a kastély parkjából. 



Ebben a házban jött a világra Peter Paul Rubens 1577.-ben

Ez az egyetem fő campusa, ami most felújítás alatt van. A képen látható rész teljesen le van
zárva. A Campuson azonban minden megtalálható, menza, kávézó stb., amik eredetileg a kék

épületben voltak, most pedig ideiglenesen egy mobil épületben találhatóak. 



Ez az épület a Haardterberg Schule, az én óráim általában itt vannak megtartva. 

Ez a Hörderlin Campus, a főépületből ide költöztették át ideiglenesen a könyvtárat. 



Studentenwohnheim, Engsbachstrasse, a lakhelyem. 

 
Ez pedig én vagyok. Nem messze a kollégiumtól, van egy vadaspark, amit Tiergartennek

hívnak. Még szeptemberben látogattunk el ide, ahol őzeken és szarvasokon kívül különböző
turistautak is vannak. Kitűnő hely az aktív kikapcsolódásra. 



Ez a kép Berlinben készült rólam, a Reichstag tetején lévő látogatóközpontban. Az ESN
Siegen csapata által jutottunk el Berlinbe, ahová Németország egész területéről jöttek még

Erasmusos diákok. 


