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„…az Erasmus-program „hőskorához” képest, mikor egy-egy intézményben csak néhány 

vendéghallgató volt, a külföldi hallgatók már egyáltalán nem különlegesek a helyi társaik számára, 

így nem igazán mutatnak irántuk érdeklődést. Ebbe … az is belejátszik, hogy sokan nem beszélnek 

megfelelő szinten idegen nyelven, jellemzően leterheltebbek és kevesebb szabadidejük van, mint a 

vendéghallgatóknak, ráadásul megvan a fix baráti körük, melybe csak ideiglenesen tudnák bevonni a 

cserehallgatókat, ami az ő nézőpontjukból így nem feltétlenül éri meg az erőfeszítést. Mindemellett, 

egyfajta ördögi körként, ha azt tapasztalják, hogy a külföldiek folyamatosan együtt vannak, sok helyi 

hallgató, aki egyébként nyitott lenne a vendéghallgatók iránt, nem mer kezdeményezően fellépni.” 

(Az idézet forrása: Vágó Péter: Erasmus & Co.: Bevezetés a hallgatói és oktatói mobilitás világába. Grotius 

Könyvtár: Budapest, 2018, 104. oldal.) 

 

Tájkép: egyetemi büfé a késő délutáni órák közötti szünetben, 

a teret mohón zabáló nagy kerek asztaloknál többnyire két-két ember ül 

külön, elkülönülnek, szendvicset, müzliszeletet és banánt fogyasztanak, 

hogy lendületben maradjanak, 

„Gondolkodom az Erasmuson, de nemtom, hova menjek: Angliába nem 

akarok menni, mer ott hiányozna az egyetemi fíling, mer Anglia az 



igazából egy munkahely, bazdmeg, viszont a németekhez se mennék, 

először is mer nem beszélek németül, másodszor mer a német nők azok 

kibaszottul rondák – ilyen északi helyre, Skandináviába meg tudod, 

mikor mennék, faszomnak kell a hideg, szóval asszem, Portugália, 

esetleg”, 

hallhatja az egyik asztaltól bárki, aki előtte elhalad (legyen az akár az író 

mint zárójelek között megbúvó alany, passzív szereplő), 

és a következő asztalnál, melynek szélétől kanyargózik a sor a büfépult 

felé sietősen, máris újabb beszélgetés foszlánya szállana el balra, úton a 

random hétköznapi csevejek süllyesztője felé, ha nem nyúlnánk utána, 

hogy jól megragadjuk: 

„Why do they think this is vegetarian? We should find a Hungarian to 

ask”, mondja részben magának, részben az asztaltársának egy csinos, 

orrpiercinges lány jól hallható német akcentussal, miközben a 

zsemléjének két fele között felbukkanó, salátalevél göröngyei között 

pihenő párizsikockákra mered, arcán az enyhe undor kifejezésével, 

(„Maradhatok-e passzív résztvevő ebben a helyzetben?”, tűnődik el a 

zárójelek között rejtőző alany). 

 


