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1425-ben IV. János, Brabant hercege választási lehetőséget adott Lier városának: birkapiacot 

vagy egyetemet alapíthatnak. A város az előbbit választotta, így az egyetem a nem messze 

fekvő Leuvenben épült fel, amely ma Európa egyik legkiválóbb egyetemének számít. 

Szervezettségét, infrastruktúráját, kutatásainak finanszírozását és könyvtárainak gyűjteményét 

tekintve valóban kitűnő az intézmény – egyetlen magyar egyetemmel sem vethető össze. 

A Brüsszel mellett fekvő kis flamand város szigorúan véve alig több mint 30,000 lelket 

számlál; ezzel szemben a 2013/2014. tanév második félévében beiratkozó egyetemi hallgatók 

száma 55,000 volt. Kevésbé szigorúan – a vonzáskörzeteket is figyelembe véve – félmilliós 

lakosságú a terület, amelynek megfelelően kellően sűrűn lakott és gyakran szűkös is. A város 

határában fekvő Oud-Heverlee-i erdő (amely egyben a Flandria-Vallónia határt is jelöli) 

azonban ezt kiegyensúlyozza: 300 km túra és bicikliút található itt, emberek pedig csak 

elvétve. 

Az I. világháború kitörését követően – egy végzetes félreértés következtében –, a város 

jelentős része elpusztult, beleértve az egyetemi könyvtárat is a benne őrzött felbecsülhetetlen 

értékű kéziratokkal (az Ómagyar Mária-siralmat is egy itteni kódexben találták meg). Amit 

lehetett, visszaépítettek, de a városban sétálva érezhető, hogy nem közép- vagy koraújkori 

hangulatú utcákon járunk. Ez alól kivételt képez az érintetlenül maradt és gyönyörűen 

megőrzött Begijnhof vagy Begina-udvar, amely talán a város legjobb légkörű pontja. Emellett 

van két kolostor – mindkettőben saját sört főznek – és egy apró, de annál jobban kihasznált 

botanikus-kert is. 

Leuvenben főzik a Stella Artois-t, amelyet azonban mindenki messze kerüljön el a Jupiler-vel 

együtt; ezek helyett valódi belga, kolostorban készült – lehetőleg trappista – söröket 

fogyasszunk, ha tehetjük minden nap legalább egyet, nekik megfelelő pohárban és hőfokon. 

Leírhatatlan élmény. Tapasztalatom alapján a legjobb sörök a következők: Westmalle Triple; 

Rochefort 6, 8, 10; Chimay Bleue; Westvleteren; St. Bernardus 12; Triple Karmeliet… 

Leuvenben található a kocsma, amelyben a világ legtöbb (2500+) sörét lehet kapni, ez ugyan 

önmagában véve lenyűgöző, és néhány részlete valóban ötletes a helynek, de egy alkalommal 

bőven elegendő meglátogatni. Az Oude-Markt a kocsma-buli tér, ha valaki „szórakozni” 

kíván, itt bármely nap megteheti. 

Az egyetemre érkező külföldi hallgatót orientációs napok és buddy-rendszer fogadja 

(amennyiben arra igényt tart); a honlapon azonban minden szükséges és fontos információ 

előzetesen is fellelhető. Minden szemeszter alkalmával szerveznek néhány előadást a 

nemzetközi diákoknak általánosabb, Belgiumot érintő témákban – ezeket érdemes 

meghallgatni. A nemzetközi közösségi hely/kávézó/kocsma a Pangea, ahol az 5 eurós tagsági 

díj ellenében kapott bögrével korlátlan mennyiségű kávét és teát fogyaszthat el az ember, 

valamint barátkozhat, pingpongozhat, olvasgathat, vagy azt csinálhat, amihez éppen kedve 

szottyan. 

Szállást érdemes időben keresni. Az egyetem housing-service-e mindenki feje felé talál 

valamilyen tetőt, de mégsem mindegy, hogy milyen az a tető és merre található. Az 

egyetemen kívül itt vagy itt érdemes szétnézni. Sok kollégium van a városban, közöttük egy 

magyar kollégium is, amelyet – többé-kevésbé – a jezsuita rend tart fenn. Én itt laktam és 

mindenkinek nyugodt szívvel tudom ajánlani. Online lehet jelentkezni és túl kell esni egy 
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felvételin is (a felvételiző úgy készítse magát, hogy angolul kell majd beszélnie egy keveset; 

erről elmulasztanak előzetesen tájékoztatni). Ha mégsem itt laknánk, akkor is szívesen látják 

bármikor a magyar diákot. 

A lakhatás és szolgáltatások magyar pénztárcához mérve drágák Belgiumban: 250-350- ,- € 

között mozog egy havi szállásdíj, az élelmiszer és sör 100-150,- €. Ennél természetesen 

valamivel olcsóbban és sokkal drágábban is kilehet jönni. Mindegyik bolt önmagát a 

„legolcsóbbként” hirdeti, ami azonban távol áll a valóságtól. A legszélesebb választékot a 

Delhaize-ben találjuk, általában a Lidl-ben érdemes vásárolni, az Aldi a „legolcsóbb”, a 

Carefourokba és a Matchba pedig csak akkor menjünk, ha kifejezetten egy valamire van 

szükségünk és más nincs nyitva. 

Én elsősorban kutatni mentem Leuvenbe. Annak ellenére, hogy az egyetem spektrumából 

teljességgel kiesik a témám, a könyvtárakban félelmetes mennyiségű irodalmat és forrást 

találtam hozzá: kutatni – és biciklizni – kitűnően lehet itt. Az előadások két órásak, angolul 

tartják őket, minőségük pedig – legalábbis az általam hallottaké – nem haladja meg a legjobb 

itthoni előadásokét. A tanárok legnagyobbrészt kedvesek és segítőkészek, a hallgatók 

nyitottak egymás felé, de könnyen előfordulhat, hogy nekünk kell kezdeményeznünk egy-egy 

beszélgetést. Az Erasmus hallgatóknak szerveznek egy egyszerű, ingyenes holland kurzust is. 

Az emberek egyébként jól beszélnek angolul, így el lehet boldogulni holland nélkül is, bár 

szerintem érdemes legalább az alapokat megtanulni. 

Ha valaki pezsgő egyetemi és éjszakai életre vagy kitűnő kutatási lehetőségre vágyik, úgy 

bátran beadhatja a jelentkezését a KU Leuvenre – aligha fogja megbánni.  


