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Oláh Petra, a Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-vendéglátás szakos hallgatója vagyok. 2019 
nyarán az OBIC által meghirdetett ösztöndíjban vettem részt, ami lehetőséget adott, hogy 
majdnem egy teljes hónapot Dél-Koreában töltsek, a Korea University nyári egyetemén. 

Már régóta érdekelt a koreai kultúra, ezért amikor egyetemi tanulmányaimat megkezdtem, 
párhuzamosan a koreai nyelvet is elkezdtem tanulni. Először önállóan tanultam, majd az OBIC által 
meghirdetett órák keretében. 

 

A Korea University főépülete 

A Korea University a Koreai Köztársaság legkiválóbb egyetemei közé tartozik, és a nyári egyetemi 
programja Ázsia legnépszerűbb nyári egyeteme több mint 1500 résztvevővel átlagosan évente. 

A nyári egyetemen koreai nyelvi kurzuson vettem részt, a megírt szintfelmérő alapján a 
középhaladó csoportba kerültem. Hétfőtől csütörtökig voltak egyetemi órák, a nyelvi gyakorlatok 
a délután folyamán voltak felvehetőek. Kiscsoportos órák keretében zajlott az oktatás, ami kiváló 
lehetőséget adott a fejlődésre, mivel nagyon sok szituációs feladatot kellett megoldani. Az órákon 
így megszerzett tudást be lehetett építeni a már meglévő tudásba, és hétköznapi szituációkban, 
az egyetemen kívül is használni tudtuk csoporttársaimmal együtt. Továbbá fontos nyelvtani 
szabályokat és törvényeket vettünk az órákon, és olyan kifejezéseket tanultunk az órák során, 
amiket a gyakorlatban is tudtunk alkalmazni. 

Az egyetemen a könyvtárban sok időt töltöttem el. Nyári egyetemi hallgatóként is használhattam 
az egyetemi adatbázisokat, amik segítettek a szakdolgozatom kutatói munkájában. A 
szakdolgozatom témája a Koreai Köztársaság turizmusának bemutatása, és ezért az első kézből 
szerzett tapasztalatok fontosnak bizonyulnak. 



A Korea University nyári egyetem nem csak a 
színvonalas oktatásáról híres, hanem a sokrétű 
kulturális programjairól is. Minden hétvégén voltak 
programok, amiken ingyenesen lehetett részt venni. 
Első hétvégén Dél-Korea legnagyobb vidám-
parkjába, a Lotte World-be volt belépőnk, ahol 
félelmet nem ismerve ülhettünk fel a vidámparki 
játékokra. A nyári egyetem második hetén 
táncoktatáson lehetett részt venni, amit profi stáb 
vett fel több kamerával. Az ez utáni héten pedig a VR 
programokon vehettünk részt. 

Az egyetem által biztosított programokon felül 
egyik csoporttársammal indultunk felfedezni a 
fővárost, Szöult. Elmondható, hogy a város sosem 
alszik, mindig van valamilyen program, amin részt 
lehet venni. 

 
Legelőször az UNESCO világörökségi listájához 

tartozó palotát és kertjét látogattuk meg, a 
Cshangdokkung palotát. Gyönyörűen van 
rekonstruálva a palota, és feldobja az élményt, hogy 
középköri, korhű ruhában lehet bemenni és 
nézelődni a környéken. A palotához közel található 
a koreaiak egyik legnagyobb királyának a szobra, aki 
az írásrendszerüket is létrehozta. Ő volt Szedzsong 
király. Ugyanezen a téren nézhettük meg egy másik 
történelmi személyiség, I Szunsin szobrát, aki 
tábornokként megvédte a Koreai-félsziget lakóit 
főként a japánok támadásai elől a 18. században. Ez 
a városrész magába foglalja a régi Korea elemeit, 
hanokjait, ami a régi típusú lakóházak voltak, 
ötvözve a modern épületekkel, amik főként 
irodáknak adnak otthont. 
 

 

 

Lotte World vidámpark 



Közel a palotákhoz található Inszádong városrész, ahol a 
régi kori királyi festők és művészek árulták képeiket. 
Tiszteletből a művészek iránt ez a pár utca a mai napig őrzi 
a művészet fontosságát, és számos ingyenes múzeum, 
galéria található itt. 

A Koreai Köztársaság legdélibb elhelyezkedésű szigetére is 
el tudtunk látogatni a kint létünk alatt. Csedzsu szigete 1 
órás repülőútra van Szöultól.  A szigeten helyezkedik el a 
Hállá-hegy, ami Dél-Korea legmagasabb pontja, valamint a 
Hállá Nemzeti Park, ami az UNESCO világörökségi védelme 
alatt áll. A sziget érdekessége, hogy a matriarchális 
társadalmak közé tartozott még a 20. század elején is. 
Nőközpontosúgának alapja a női búvárok, akik ellátták a 
sziget lakóit élelemmel. A Csedzsun töltött napokon 

megcsodáltuk a tufa képződményes tengerpartokat és tanulmányoztuk a helyi dialektust is. 

 

Csedzsui naplemente 

A koreai konyhaművészet egyes elemei az UNESCO világörökségei közé tartozik és ehhez hűen 
gazdagodtunk kulináris élményekkel. A koreai konyha fő eleme a kimcsi, ami fermentált, csípős 
kínai kelt jelent. Emellett fontos a közös evés és az étel megosztása az egy asztalnál ülőkkel. 
Jellegzetesség, hogy sok kis pángcsán – kis tálnyi étel – található az asztalon felszolgáláskor. Ezek 
minden ételhez járnak, és ingyen lehet őket megkapni. Szigetországhoz hűen megtalálhatóak az 
éttermek étlapjain a rákok, garnélák, kagylók és a tenger gyümölcsei kimeríthetetlen számban. 
Egyik legérdekesebb étel, amit kint fogyasztottam, is ehhez a körhöz kapcsolódik: szójaszószban 
fermentált rákagyvelő rizzsel. 

Az ilyen extrém esetektől eltekintve hasonló fűszerezésű a konyhájuk a magyarhoz, nagy 
szerepet kap náluk is a paprika és a hagyma.  
 

Tradicionális teáskanna 



 

Koreai ételek 

 

A Dél-Koreában eltöltött idő alatt sok barátságra tettem szert, főként az egyetemi 
csoporttársakkal tartom még mai napig is a kapcsolatot, és megbeszéltük, hogy a közeljövőben 
meglátogatjuk egymást, ha lehetőség adódik. 

A Dél-Koreában eltöltött hónap alatt a koreai nyelvi tudásom sokat fejlődött, köszönhetően az 
egyetemi óráknak és az anyanyelvi környezetnek. Köszönöm az OBIC-nak ezt a fantasztikus 
lehetőséget, hiszen az ország kulturális, nyelvi és gasztronómiai körképét is felfedeztem a nyári 
egyetem alatt. 

 


