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 Rendszeres teológiából doktorálok, ezért alapvetően az angol nyelvű irodalom 

felkutatásáért és feldolgozásáért kerestem angol nyelvterületen ösztöndíjat. Mivel nem 

találtam más lehetőséget, ezért ezt az Erasmus+ program keretében tettem ezt meg. A belfasti 

Queen’s University-hez tartozó Union Theological College épp 2015-ben kötött a KRE-vel 

szerződést, így jöhettem ki ide. Természetesen ez egy fantasztikus lehetőség, viszont az 

Erasmus programhoz három teljesítendő modul is járul, ezért nem teljes időben tudtam a 

kutatásommal foglalkozni, mert nem sikerült elérnem, hogy minden tanegységem 

kapcsolódjon a kutatási témámhoz. De ez is nagyszerű gyakorlat volt, így legalább meg kellett 

írnom életem első esszéit angolul. A tanárok, a könyvtár, a közösség nagyszerű a teológián, 

bár én, mivel doktoris diák vagyok, ezért az utóbbiba kevésbé kapcsolódtam be, mert nem 

voltak közös óráink.  

 A kiutazásom annyiban teljesen különleges volt, hogy a szokásos határidőn túl sikerült 

elintézni, hogy az őszi félévre kijöhessek ide. Emiatt viszont minden ügyintézés feltorlódott, s 

nagyon idegölő volt, hogy mi lesz. Mindenképpen a szokásos határidőben intézzétek ezt el, 

szerintem, az én esetem ennyiben teljesen kivételes. 

 Amit tanácsolok, hogy a Learning Agreement-ben megjelölt tárgyakat nagyon 

alaposan válasszátok meg, s a legjobb, ha egyeztettek magukkal a tanárokkal is e-mail-en, 

mert így elkerülhetitek a félreértéseket és az információhiányt. Én pl. csak a tanegységek 

nevei alapján jelöltem meg a három modult a szerződésben, s azt hittem, hogy mivel 

doktorandusz vagyok, ezért – úgy, mint itthon – majd egyeztetjük a témát az itteni tanárral. Az 

egyikkel ez pont így is ment, a másiknál viszont belecsöppentem egy konkrét újszövetségi 

teológiai témába, amin nem lehetett változtatni. Rendkívül érdekes volt ez is, csak nem 

kapcsolódott a kutatásomhoz. A harmadik tanegységemet viszont sikerült lecserélnem egy ún. 

„Research Project”-re, úgyhogy érdemes próbálkozni a változtatással, mert alapvetően pár 

hétig van rá lehetőség. Az újszövetséges modulomat egyszerűen azért nem kíséreltem meg 

lecserélni, mert pont az itteni kijelölt teológiai koordinátoromé volt, ezért nem szerettem 

volna megbántani ezzel. A három tanegység nem tűnik soknak, azonban színvonalas munkát 

várnak el megfelelő mennyiségű bibliográfiával, ezért kitölti az időt.  

  A pénzügyek mindig nehéz kérdés szokott lenni az Erasmus ösztöndíjnál, mert az 

jellemzően a 2/3-át fedezi a költségeknek. Nekem sikerült megkapnom egy rendkívül olcsó 

szállást a Union Theological College kollégiumában (valami extra támogatás is volt rajta, 

egyébként a személyemtől függetlenül), ezért abszolút ki tudtam jönni az ösztöndíjból. A 



szoba eredeti ára 90 font/hét lett volna, de csak a töredékét kellett kifizetnem. A pénzügyekbe 

azt is számoljátok bele, hogy jelenleg minden másfélszer, de inkább kétszer drágább, mint 

Magyarországon. Az állandó árleszállításokat érdemes figyelni, s megtalálni a megfelelő 

üzleteket. 

 A közösség nagyon kedves és befogadó, én keddenként délben a közös istentiszteletre 

jártam, s ott is tapasztalható volt ez, nem beszélve az évkezdő csendesnapokról, amire szintén 

nagyon kedvesen meghívtak, annak ellenére, hogy nem undergrad diák vagyok. 

 

 Nyilván sok mindent tudnék még mesélni, ezért ha a teológiára akartok menni 

ösztöndíjra, keressetek meg: Kozák Péter – peti.koz@gmail.com. 


