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Hallgatói beszámoló
Velky Mirtill, a magyarországi Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának
harmadéves hallgatója vagyok. Az OBIC által meghirdetett nyári egyetemi ösztöndíjprogramon
vettem részt a szöuli Korea University-n 2019. június 24-től 2019. július 18-ig.
A 4 hetes nyári egyetemi programon az Intermediate Korean 1 tárgyat vettem fel. Azért a
nyelvkurzusra esett a választásom, mert 2018 februárja óta tanulom a koreai nyelvet OBIC
tanfolyamon a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A délutáni órákon megtanultuk, hogyan kell
koreaiul tiszteletteljesen bemutatkozni, hogyan beszélgessünk a hobbinkról, az időjárásról és a
vásárlási szokásainkról. A második héten írtunk egy zárt helyi dolgozatot, majd szóban is feleltünk.
A negyedik hét végén egy írásbeli vizsgánk volt, rögtön utána pedig befejeződött a nyári egyetem
a diplomaosztó ceremóniával, ahol talárban és sapkában jelképesen megkaptuk a diplománkat. A
vizsgáknak és a kurzusnak köszönhetően az írásbeli és szóbeli készségem javult, szókincsem
gyarapodott, ami nagyon hasznos volt koreai tartózkodásom idején a mindennapjaimban.
A Korea University International Summer Campuson (KU ISC) nemcsak a koreai egyetemi életbe
nyerhettünk betekintést, hanem számos kulturális programon is részt vehettünk. A Korea
University Buddy program keretében 10-15 fős csoportokba osztottak minket, minden csoport
kapott egy az egyetemen tanuló mentort/vezetőt (buddy), aki segített nekünk eligazodni mind az
egyetemen, az egyetem által szervezett programokon, mind pedig a városban, egy-egy iskolán
kívüli összejövetelen.
A legelső kulturális programra június 25-én, kedden, az orientációs napon került sor. A délelőtti,
iskolával kapcsolatos beszédek, bemutatók után, délután csoportonként a mentorok
körbevezettek minket a kampusz egész területén. Mindent megmutattak nekünk egy pár
információt adva az adott épületről. A kampusz-nézés után az egyetem közelében egy étteremben
koreai BBQ-t vacsoráztunk, ami a helyi emberek körében nagyon közkedvelt. Ezt az is mutatja,
hogy minden étterem tele volt. Miközben vasrácson sült a hús, beszélgettünk, összebarátkoztunk
a csoporttársainkkal. Az én csoportomba legtöbben Amerikából érkeztek, de voltak franciák,
angolok és kínai állampolgárok is. A koreaiak BBQ evés közben általában soju-t vagy sört (maekju)
isznak. A soju erjesztett, majd desztillált rizsital 10-25%-os alkoholtartalommal. Az estét újdonsült
barátságokkal, nagyon jó kedvvel és teli hassal zártuk.
Június 29-én, szombaton következett a második kulturális program, a Lotte World vidámpark. Az
időjárás borús volt, de ez nem tántorított el senkit sem a szórakozástól. Minden nyári egyetemi
hallgató az egyetemtől kapott pólóban volt. Nagyon jó érzéssel töltött el, amikor egy-egy nagyobb
hullámvasútról lenézve láttam a sok, velem egyforma felsőben mászkáló fiatalt. Éreztem, hogy
tartozok valahová. A vidámparkban is a csoportunkkal együtt vártuk ki a sorunkat a különböző
hullámvasutaknál, körhintáknál és játékoknál. Igaz, a Lotte World nem olyan nagy, mint például a
Disneyland, de így is nagyon hamar eltelt a nap. Rengeteg pozitív élménnyel gyarapodtunk.
Koreai tartózkodásom idején Sejong király, a koreai ábécé (hangul) megalkotójának szobránál
leróttuk a tiszteletünket. Majd tradicionális koreai ruha (hanbok) bérlése után körbejártuk a
Changdeokgung palota komplexust, ami az UNESCO világörökség része és Bukchon Hanok Village-

ben is sétálgattunk. Nekem nagyon tetszik, hogy Szöulban a régi és a modern városrészek tökéletes
egyensúlyban megvannak egymás mellett.
Ha valaki Szöulban jár, kihagyhatatlan meglátogatni egy-egy tradicionális piacot. Mi a Kwangjang
piacot választottuk. A hely tele volt hagyományos koreai ételeket készítő és árusító idősebb
nénikkel. Ahogy a standok mellett sétálgattunk, mindenhol finomabbnál finomabb illatokat
éreztünk, ételeket láttunk. Sorban lehetett kóstolgatni kimchit, halakat, sundae-t (magyar
véreshurkához hasonló étel), és különféle tradicionális koreai palacsintákat. Az egyik árusnál
leültünk az előre kikészített padra, és megízleltük a gamjajeont (burgonyás palacsinta) és a
makgeollit (nálunk „rizsborként” vagy „rizssörként” emlegetett alacsony alkoholtartalmú ital).
Mindkettő különlegesség nagyon finom volt.
Szöul egyik híres városrésze Hongdae, ahol az utcákon számos utcai zenész, táncos, művész
dolgozik. Azt mondják, az élet sokkal pörgősebb ott este. Mi nappal voltunk, de még akkor is
nagyon sok tehetséges ember adta elő produkcióját, és még annál több ember hallgatta őket
lelkesen.
Insadong híres környék a művészetek kedvelői körében. Rengeteg galériát lehet meglátogatni
egy nap alatt. Vannak állandó és időszaki kiállítások is, mindenki megtalálja a számára érdekes
tárlatot. Pár galériában mi is gyönyörű festményeket, fényképeket és kerámiákat tekintettünk
meg.
Ha már a művészeteknél tartunk, meg kell említenem a Dongdaemun Design Plaza-t, amit Zaha
Hadid és Samoo tervezett. A hatalmas területen elterülő neofuturisztikus épületben ottlétünk
idején speciális Disney kiállítást tartottak.
Myeongdong bevásárló utcája is a kihagyhatatlan látnivalók közé tartozik. Ez a környék is, mint
Itaewon, nappal szinte alig, de sötétedés után tele van emberekkel. A környék kisugárzása
mindenkit magával ragad, teljesen beszippant. Boltról boltra, szórakozóhelyről szórakozóhelyre
lehet járni egész nap/este.
Az egyetem által szervezett következő kulturális programra július 12-én, pénteken került sor.
Délelőtt a Lotte Department Store 10. emeleti Lotte Monster VR nevű helyen különböző virtual
reality játékokkal játszhattunk. Zombik és szörnyek ellen harcoltunk; hullámvasút, rafting és
bungee jumping szimulációt próbáltunk ki. Délután pedig a COEX bevásárlóközpontban lévő
SMTownba mentünk Gangnam városrészben. Az SM Entertainment céget a koreai
szórakoztatóipar három legnagyobb vállalata között tartják számon. SMTown-on belül
lehetőségünk nyílt egy hologram musicalt megnézni. A két órás előadás nagyon élethű volt.
Mindenki élvezte, sokat nevettünk, énekeltünk kedvenc előadóinkkal együtt. Ezután mindenki
egyénileg körbemehetett a múzeumban. Az SM Entertainment céghez szerződött énekesek
pályafutását követve magunkat is popsztárnak érezhettük.
A Szöult kettészelő folyó, a Han-folyó turisták és helyiek által egyaránt kedvelt hely akár a folyó
mellett piknikezni, akár kerékpározni vagy sétálni. Koreában, akárcsak itthon, sok étteremből
kérhetünk házhozszállítást, de amin nagyon meglepődtünk, hogy Szöulban még a Han-folyó mellé
is szállítanak ételeket. Egy kis internetes keresgélés után megtaláltuk, hogy a legnépszerűbb hely
a Yeouidoe park, így mi is arra vettük utunkat. Sajnos a nagy páratartalom miatt nem teljesen
láttunk át a folyó túlpartjára, de így is gyönyörű látvány tárult elénk.

Mivel a nyári egyetem ideje alatt az órák hétfőtől csütörtökig tartottak, volt szerencsénk egy
hétvégére Jeju-szigetére ellátogatni. Teljesen más vidékre csöppentünk. Jeju-szigetén általában
idősebb emberek élnek, akik földműveléssel, termesztéssel foglalkoznak. Fiatalokkal nem nagyon
találkoztunk, ha mégis, ők vagy turisták, vagy pedig nagyszülőknél nyaraló gyerekek voltak. Mivel
Szöulnak nincs tengerpartja, Jeju-szigetén első dolgunk volt a naplementét egy mólóról megnézni.
Gyönyörű látvány volt. Pár nap alatt próbáltuk a legfontosabb nevezetességeket megtekinteni.
Eljutottunk a Yongduam Sziklához (Sárkányfej Szikla), Udo-szigetére, vettünk helyi szobor alakú,
különféle ízű (mandarin, kaktusz, áfonya, citrom) bonbonokat a Dongmun tradicionális piacon, és
strandoltunk az Iho Tewoo tengerparton.
A nyári egyetem idején lehetőségünk adódott barátságokat kötni koreai diákokkal. Nekik
köszönhetően volt szerencsénk kultúrájukba betekintést nyerni és nagyon sok koreai ételt és italt
kipróbálni. Koreában nagyon sok karaoke-szoba (Noraebang) van. A helyiek akár egyedül, akár
csoportosan naponta látogatják ezeket a helyeket, és énekelnek. Tapasztalatból mondhatom,
hogy nagyon jó módja a szórakozásnak és a stressz oldásának is. Énekelni lehet nemcsak koreai,
hanem amerikai, japán, sőt, még kínai dalokat is. Másik módja a helyiek szórakozásának az
úgynevezett PC szobába (PC bang) járás. Ezek a helyek általában a fiatalabb korosztály által
látogatottak. Egy-egy PC szobában általában több, mint 50 számítógép van, amiket megadott időre
bérelhetnek ki a játszani vágyó emberek. És hogy ne szakítsák félbe az éhség miatt az online
játékot, a PC szobákban lehet instant ételeket venni és játék közben enni. Egy PC szobában mi is
jártunk a kíváncsiság kedvéért. Mivel mi nem játszunk sokat számítógépen, nem maradtunk
sokáig, de az emberek általában 2-3 óránál nem töltenek ott kevesebb időt.
A szöuli Korea University nyári egyetemi programján töltött 4 hetem alatt nemcsak rengeteg
élménnyel, nyelvtudással, hanem külföldi barátságokkal is gazdagodtam. A nyelvórákon csak
koreai nyelven beszélgettünk, ez nagyon sokat segített abban, hogy az
utcákon/kávézókban/éttermekben legyen bátorságom beszélni az emberekkel. Mind az egyetem,
mind pedig a mentorok által szervezett kulturális programokkal közelebb kerültünk a koreai
kultúrához és jobban megértettük az embereket. Nagyon sok jó élménnyel zártuk az egyhónapos
nyári egyetemet. Örülök, hogy részese lehettem ennek az ösztöndíjprogramnak.

