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 Ajánlásra pályáztam meg a leuveni egyetem teológia fakultásán meghirdetett Erasmus 

ösztöndíjat, a 2015-2016-os tanévben. Nagy várakozással és kíváncsisággal utaztam Belgiumba, a 

számomra addig ismeretlen államba, mivel tudtam, hogy nagyhírű, 600 éves egyetemről van szó, 

amelynek világhírű diákjai, többek között Erasmus; a híres-hírhedt Cornelius Jansen (a róla elnevezett 

Janzenizmus megalapítója), Edward Schillebeeckx és Habsburg Ottó voltak. Hallottam, hogy ezen az 

egyetemen előnyben részesítik a kutatói vénát, kritikus gondolkodást is, vagyis szeretnek 

„kötekedni”, nagy és mélyen szántó teoretikus vitába szállni a hallgatósággal, hogy provokációjuk 

által gondolkodásra késztessék őket. Azt is mondták, hogy aki itt tanul, elveszíti a hitét, mert ez az 

egyetem kevésbé spirituális. Várakozásom másik aspektusa volt, hogy szerettem volna olyan helyre 

menni az ösztöndíjjal, ahol nemzetközi környezetben tapasztalatokat cserélhetek más hallgatókkal is. 

 

 Az első félév nagyon nehéz volt, mivel el kellett sajátítani a teológia angol szaknyelvét, meg 

kellett tanulni világosan, érthetően kifejezni saját gondolatokat, akár provokatív meglátásokat, s 

mindezt egy jól strukturált nyelvi rendszerben. Nagy segítségemre voltak azok a segédanyagok, 

amelyeket a tanárok bocsátottak rendelkezésünkre a Toledo rendszeren keresztül. A Toledo egy 

olyan internetes felület, ahol tárgyak szerint, tematikusan online feltölthetőek a segédanyagok, 

elküldhetőek a szemináriumi dolgozatok, ugyanakkor az elektronikus leckekönyv és vizsgarend is itt 

érhető el. Hasonlítanám a magyar Neptun rendszerhez, de annál egy fokkal kifinomultabb, de a 

webes részéhez nem értek. Ezen a rendszeren keresztül minden előadás és szeminárium előtt kézhez 

kaptuk az aktuális olvasmányt, így már felkészülten, kérdéseket megfogalmazva vehettünk részt az 

órákon. Az ún. távoktatási módszereket és a reflektív, kutatói módszereket együtt valósítottuk meg 

ebben a tanulási stílusban. 

 A második félévben a tanulás már könnyebben ment, mivel tudtam, melyek az elvárások, mi 

az a tanulási módszer, ami az egyik tárgyhoz passzol, a másikhoz nem. Barátságok is kialakultak a 

második félévre, többnyire szintén Erasmus ösztöndíjas diákokkal, akik úgy, mint én, hazautaztak a 

tanév végén. Ennek oka többek között a „közös sors” volt, vagyis hogy kevésbé „rendezkedtek be”, 

mint azok a hallgatók, akik éveken át élnek a városban. 

 

 A leuveni éjszakai diákéletben kevésbé vettem részt, mivel a tanulásra koncentráltam. Ennek 

oka valószínűleg az életkorom. Mivel nem huszonévesként kaptam a lehetőséget a külföldi tanulásra,  

a céljaim is mások voltak. Egy éven át a Collegium Hungaricumban laktam (vagyis a magyarországi 

jezsuita rendtartomány leuveni tanulóházában), ahol egy erős, közösségi megtartó erőt biztosító, 

igen otthonos és ugyanakkor az egyén saját szükségleteire is tekintettel lévő (pl. elvonulás, 

vendégfogadás) életformát tapasztalhattam meg. Magam is szerveztem számukra kulturális 

programokat, a KU Leuven diákjai szívesen jöttek a leuveni magyarokhoz, később már maguktól is, 

nem csak az én meghívásomra. sokszor találtam itt barátaimat a kollégium lakóival beszélgetve a 

nappaliban, amikor végre igen kimerülten hazaértem egy-egy esti óráról. 

 

 Összességében tekintve a leuveni egyetemi életről elmondható, hogy nagy hatással van 

mindenkire, aki itt megfordul (s ezt más országból érkezett Erasmusos barátaim is megerősítették, 

akikkel az óta is tartom a kapcsolatot). Az egyetem erőssége a kritikus gondolkodásra nevelés, a 

kutatói véna és az egyén-specifikus tanulási és kutatási módszerek felszínre hozása és fejlesztése. A 



tanárok nyitottak, nem autoriter hozzáállást tanúsító professzorok. A hallgatónak lehet más a 

véleménye, ha azt alá tudja támasztani, meg tudja indokolni. Partnernek tekintik a hallgatót, de a 

hallgatónak cserébe „kötelessége” a maximumot kihozni magából. Egy kutatásban, projektben 

nincsenek alá-fölé rendelő viszonyok, hanem közösségi munka folyik a szemináriumokon és az 

otthoni munka során is.  

 

 Minden érdeklődő diáknak szívből ajánlom a leuveni egyetemet, nem csak a (számomra) 

megfelelő akadémiai környezet miatt, hanem a diákélet miatt is, amely az egyetemi órák után 

kezdődik városszerte. A belga csokoládé és sör kihagyhatatlan, és nem lehet jobb szombat esti 

programot elképzelni, mint egy igazi közösségformáló nemzetközi vacsorát. A „menüt” jó szívvel 

ajánlom! 
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