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Köszönöm ...
 
... Indonéziának, hogy befogadott, felemelt, tanított, és nevelt. Nélküle nem az az ember lennék,

aki most vagyok. Külön hálás vagyok Dodónak és Teddynek, hogy megmutatták nekem milyen igazán
boldognak és szabadnak lenni.

 
Köszönöm anyunak és apunak,  hogy felneveltek,  és hogy egyáltalán ilyennek neveltek,  mert

nélkülük nem juthattam volna el Indonéziába, és nem élhettem volna meg azt a rengeteg varázst.
 
Köszönöm a barátaimnak,  elsősorban Andinak,  Beának,  Böbinek,  Diának,  Eminek,  Gyurinak,

Julának, Katának és Vicának, hogy a kalandjaim közben és után is kitartóan tartották bennem a
lelket, és hogy bármikor meghallgatták minden boldogságomat és bánatomat.

 
Továbbá mindenkitől szeretnék elnézést kérni a vallásról és kultúráról tett megjegyzéseimért és

általánosításaimért. Mindent az éppen aktuális élethelyzetek formáltak olyanná, amilyennek leírtam
őket, és ezeken utólag már nem szerettem volna változtatni.

 
Szeptember 24.
 
Már Kuala Lumpurba érve elvarázsolt  Ázsia,  pedig csak annyit  láttam, hogy egy pálmaerdő

közepén landoltunk. Valahogyan mégis minden olyan más volt, és ekkor tudatosult bennem, hogy
megérkeztem. Jakartába csak néhány órával később utaztam tovább egy másik reptérről,  ahová
taxival jutottam el. Bár az egyébként nem túl izgalmas autópályán haladtunk végig, én így is teljesen
be voltam sózva a sötét bőrű, húzott szemű emberek látványától, ahogy az út bal oldalán robogtunk.
A szokatlanul párás és meleg levegő is gyorsan magába szippantott, a vörös föld és a beláthatatlan
pálmaerdők rengetegétől pedig szinte meg sem tudtam szólalni!

 
De hogy hogyan kerültem én ide? Megpályáztam egy egyéves indonéz ösztöndíjat Szumátrára, és

megkaptam!  Igazából  az  egész  úgy  indult,  hogy  láttam egy  volt  egyetemi  csoporttársam,  Emi
fényképeit  egy közösségi oldalon. Ő pont egy évvel  ezelőtt  jutott  ki  Indonéziába ugyanezzel  az
ösztöndíjjal.  Teljesen  elvarázsoltak  a  képei,  és  gyorsan  arra  az  elhatározásra  jutottam,  hogy
márpedig ilyen fotókat én is akarok!

 
És hogy miért Szumátra? Amikor pályáztam, még 51 egyetem közül lehetett választani. Az összes

városnak  utánanéztem  egyenként,  és  saját  preferenciák  alapján  a  nyugat-szumátrai  Padangot
jelöltem  meg  elsőként.  Mindenképp  sok  dzsungelt  szerettem  volna,  de  ugyanakkor  elérhető
tengerpartot  is.  Akkor  még  az  adott  sziget,  valamint  tartomány  identitásával,  vallásával  és



kultúrájával egyáltalán nem foglalkoztam, hiszen fogalmam sem volt róla, hogy mennyire fontosak
lehetnek ezek a szempontok is. Így kerültem teljesen tudatlanul egy turisztikailag kevésbé látogatott,
de annál erősebb iszlám érzelmű városba, Padangba, hogy aztán elmerülhessek az indonéz nyelv és
kultúra rejtelmeiben.

 
Szeptember 25.
 
Az első napokat a többi ösztöndíjassal együtt Jakartában, az indonéz fővárosban töltöttük egy

orientációs  program  keretében.  Kicsit  összerázódtunk,  leküzdöttük  a  kezdeti  jetlaget  és  egy
minimális kultúrsokkot, majd csak ezután ment mindenki tovább a saját egyetemének a helyszínére.
Én valamiért a lengyelek társaságában kötöttem ki, és azt a pár napot is nagyjából mind velük
töltöttem.

 
A legelső indonéz éjszakámon alig tudtam aludni, olyan hihetetlen szúnyoginvázió volt. Ugyan

teljesen bebugyoláltam magamat,  és  még az arcomat is  jól  körbetekertem a kendőmmel,  de a
szúnyogok a kendőmön lélegzésre szánt miniatűr nyíláson keresztül is belerepültek a számba. Nem
igen láttam még ilyet!  Ráadásul  az itteni  szúnyogok olyan szívósak,  hogy simán átcsípnek egy
vastagabb ruhán is, vagy alulról, egy szék lyukacsain keresztül! Reggel az egyik lengyel lány fél
szeme és szája is teljesen be volt dagadva, mert még a szemhéját és az ajkát is jól összecsípték.

 
Miután feladtam a szúnyogokkal való küzdelmet, és nagy nehezen álomba szenderültem, hajnali 3

körül  jöhetett  vissza  két  lány  a  szobába,  és  mivel  elég  hangosak  voltak,  így  gyorsan  fel  is
ébresztettek. Amikor pedig végre újra nyugalom lett, az egyik lánybarlangunkba betolakodó fickó
kezdett el szörnyen horkolni! Általában nem vagyok rossz alvó, de ezzel az új környezettel és a
mindenféle háttérzajjal valahogy nem tudtam azonosulni még. Reggel tudtam csak igazán elaludni
végül, amikor mindenki más már felkelt, és csend volt. Viszont amikor teljesen kómás állapotomban
újra felébredtem, már délután 5 óra volt, és nem sokkal később be is sötétedett. A legelső nap emiatt
csak úgy elillant anélkül, hogy észrevettem volna.

 
Az első dolgom az volt, hogy egyek valamit. Itt minden főétel rizs, a hús meg egyéb dolgok szinte

csak köretnek számítanak. Nekem valami fura párolt zöldségeket adtak mogyorószósszal, egy kis
búzaszeletet, tofukockát meg ilyen puffasztott mogyorós nemtudommit. Ehető volt, de azt vettem
észre, hogy valaminek mindig szúnyogirtó íze van! Még nem sikerült megfejtenem, hogy mi lehet az.
Lehetséges, hogy a citromfű? Használnak itt egyáltalán ilyet?

 
Jakarta végül még rosszabb volt, mint amire számítottam: zsúfolt főváros, betondzsungel, hőség,

hatalmas szmogbuborék és zaj megállás nélkül! Izzasztó a trópusi hőség és a tüdőmet elárasztó
állandó benzingőz is gyorsan kifáraszt. Ezt kompenzálja a látvány, a mindenfelé ágaskodó pálmafák
meg a fura, élénk zöld, szerteszét burjánzó növényzet. Az emberek házai pedig kis tákolmányok. Sok
a hangya is, és mindenhol kis gyíkok szaladgálnak, a szobában és a falon is. Az indonézek egyelőre
nagyon kedvesnek és segítőkésznek tűnnek, az indonéz férfiaknak meg nagyon tetszem. Már a
reptéren odagyűltek körém vagy öten, amikor a vízumos papírt töltöttem ki. Mindenfélét kérdeztek,
többek közt azt is, hogy van-e férjem.

A lengyel lányokkal egyik nap elmerészkedtünk Jakarta belvárosába is. Eltaxiztunk az óvárosba,
aminél csúnyábbat és koszosabbat még soha életemben nem láttam! Minden nagyon lerobbant és
szemetes volt, mintha egy világvégi szemétdomb közepébe csöppentünk volna. Egy kisebb patak
szelte át az egyik utat, amin áthaladtunk, és a szaga már 100 méterről megcsapta az orrunkat.
Odaérve sem volt kellemesebb a látvány és az élmény. Nemcsak teljesen szürke volt, de rettentő
sűrű, zavaros és olajos is, tele mindenféle szeméttel. Nem tűnt úgy, mintha bármerre is folyt volna,
leginkább egy lebegő pöcegödörnek nézett  ki.  Ezután megtalált  bennünket  egy csapat  indonéz
kislány  is,  akik  egyből  kaptak  az  alkalmon,  hogy  lefotózkodhassanak  velünk.  Majd  rendkívül



szerényen, de annál boldogabban megköszönték a lehetőséget, pironkodva továbbálltak, utána pedig
még többször is visszanéztek és összenevettek.

 
Szeptember 27.
 
Mi Padangba heten jöttünk: egy román srác, két cseh lány, egy észt pár és egy madagaszkári fiú.

Van még két hongkongi is, meg egy francia lány, de őket még egyáltalán nem láttam. A két cseh lány
meg a román fiú egyelőre a legszimpatikusabbak. Ők is hasonlóan a hegyek és a természet miatt
választották Szumátrát, úgyhogy esélyes, hogy velük majd sikerül jobban megtalálni a közös hangot.
A madagaszkári fiú pedig hihetetlenül vicces! Tudtam, hogy létezik olyan, hogy Madagaszkár, de
nem gondoltam, hogy valaha is egy madagaszkárival fogom eltölteni a mindennapjaimat. Jó, tudom,
hogy  nincs  ebben semmi  különös,  de  nekem mégis  olyan abszurdnak tűnik.  Olyan meseszerű.
Nagyon-nagyon vicces figura minden tekintetben, és egyfolytában fossa a szót, miközben annyira, de
annyira vigyorog a hófehér, szinte világító fogaival. De tényleg mindig!

 
A kampusz hatalmas, azt hiszem, tizenegy kara van, és óriási területet foglal el Padang városa

felett, a hegyek között megbújva. A panoráma a kollégium teraszáról pedig szinte leírhatatlan! Dús,
zölden omladozó hegyek veszik  körbe,  a  kollégium épülete  mögött  egy  mocsárszerű tó  van,  a
háttérben messze Padang fergetege látható, még távolabb pedig az óceán néha fakó, néha pedig
élénk kék színe sejlik fel. Mindezt pedig ezerféle állat különböző ricsaja, matatása és ciripelése
egészíti ki. A környezet tehát nagyon szép, a kilátás gyönyörű a kollégiumból, és hihetetlen színek
vannak naplementekor is. Az ég ilyenkor a letűnő nap mögött minden este más színben tűnik fel:
tűzpiros, kék, lila, sárga, rózsaszín, narancs és ezeknek az ezerféle keveréke. Sosem lehet megunni!
A hely szépsége mellett pedig a túlélésre is tökéletes, van minden: kajálda, kisebb boltok, internet
kávézó, bank és sportpálya is. Illetve a későbbiekben azt is megtudtam, hogy a kollégium épülete
anti-shock, tehát egy kiadósabb földrengésben is egyben marad – állítólag. Ezt a tényt végül „hiszem,
ha látom” alapon inkább csak csendesen nyugtáztam magamban. Mindenesetre a cunami veszélye itt
a hegyek között, kilométerekre az óceánparttól biztosan nem fenyeget. Végül is ez is valami!

 
A mi szobánk a leánykollégium negyedik emeletén van az észt lánnyal, Eliisával. A kollégiumban

elvileg tilos cipőt vagy papucsot hordani, úgyhogy a bejárata egy nagy papucshalom. De inkább
papucshegy! Én biztosan nem hagynám ott elveszni a sajátomat, ezért eleinte mindig levettem, és
úgy vittem fel kézben a szobámba, de az utóbbi napokban már simán felcsattogok papucsban is,
annak ellenére, hogy mindenki megnéz, vagyis rászegezi tekintetét a lábamra. Biztosan rettentő
felháborító lehet emiatt a viselkedésem! Még ilyen lázadót!

 
A szoba ugyan négyszemélyes, de szerintem nagyjából két embernek kényelmes. Négyünket is

először  egy  szobában akartak  elhelyezni,  de  erősen tiltakoztunk,  így  sikerült  két  külön  szobát
kapnunk:  nekem Eliisával,  a  két  cseh lánynak,  Hanának és Katerinának pedig együtt.  A földet
betonpadló fedi, a falakat pedig szétomlott vakolat borítja, ezenfelül pedig vannak mindenféle lyukak
a falban és pókhálók is.  Bár én még csak egy kisebb pókkal találkoztam itt,  de az is  elugrott
valahová,  és  azóta  sem  láttam.  A  két  emeletes  ágy  mellett  van  két  rozzant  íróasztalunk  is
szekrénnyel. A fürdőszobánk pedig egészen modern, ami azt jelenti, hogy van benne zuhanyrózsa,
aminek én különösen örülök. Valójában egy mandira, azaz cementvályúra számítottam, amiből egy
kis edénnyel kell magamra merni a vizet, úgyhogy ahhoz képest ez igazán pozitív csalódás volt. A
hideg vizet pedig gyorsan meg lehet szokni – nekem az időjárás mellett szinte fel sem tűnik, hogy
annyira hideg lenne. A WC-nk viszont már igazi, tradicionális guggolósféle és edénnyel leöntős lyuk a
padlóban. Eleinte elég sok problémánk volt vele, mert nem volt hozzá vödrünk, amivel normálisan le
lehetett volna önteni, és egy szatyorból próbáltuk locsolni rá a vizet. Volt, hogy legalább fél órát is
eltöltöttem vele, amire sikerült elérnem, hogy a WC végül úgy nézzen ki, ahogyan én szerettem
volna. De aztán vettünk vödröt a piacon, és hihetetlen fejlődést sikerült elérnünk vele! Egyszeri



leöntéssel minden eltűnik! Elképesztő! Mindezen felül pedig még van egy pici hátsó terasza is a
szobánknak,  ami azt  hiszem, mosókonyhának felelne meg.  Itt  van normális  csap is,  úgyhogy a
ruhamosás  mellett  fogat  és  kezet  mosni  is  idejárunk.  Bármennyire  abszurdnak  tűnik  is,  de
összességében véve mégis azt gondolom, tökéletes és takaros kis szoba ez! Van benne minden, ami
kell, én nem is vágyom nagyon többre. Egyszerű, és pont elég.

 
A kajával sajnos nekem van némi problémám, mivel én vegetáriánus vagyok. Itt, Padangban pedig

aztán minden húsos. Meg is lepődtem, mert ahhoz képest, hogy mennyire szegény sziget Szumátra,
mégis alig találni ételt hús nélkül. Úgyhogy nekem a reggelim, ebédem és vacsorám ugyanaz: főtt
rizs zöldségekkel és csiliszósszal vagy mie goreng sayur, ami tészta csípős szószban friss uborkával,
salátával és paradicsommal. Ez utóbbi gyakorlatilag egy szépen tálalt zacskós kínai tészta. A helyi
jellegzetesség pedig a csípős étel. Ezt Padang foodnak is hívják, és Indonézia-szerte jól ismert. Én
például még nem is ettem a sima főtt rizsen kívül semmit, ami ne lett volna csípős. Még az édes
szósz  is  az  volt,  amit  valamelyik  nap  az  utcán  vásárolt  gyümölcshöz  kaptam.  Szerencsére  én
egyébként is szeretem a csípőset, úgyhogy nem volt ezzel különösebb problémám, de a többiek azért
még néha szemmel láthatóan küzdenek az élménnyel. Viszont én meg azért szenvedek, mert nem túl
nagy a választék kaja téren, és már rosszul vagyok, ha a főtt rizsre vagy a mie gorengre gondolok! A
napokban is pont egy ilyen kajakrízisen megyek keresztül, és emiatt leginkább már semmit sem
vagyok hajlandó enni!

 
A  közlekedés  mindig  egy  izgalmas  élmény.  A  mikrobuszoktól  egy  fokkal  még  kisebb  és

keskenyebb buszok, angkotok járnak. Különböző színűek, de általában mindegyik rettentő élénk, és
ha valamivel  össze kéne hasonlítani  őket,  akkor körülbelül  apu UAZ-a jut  az eszembe. Hangra
legalábbis  biztosan.  Férőhelyet  tekintve  pedig  végtelen!  Szerintem  olyan  tíz  embernek  lehet
kényelmes, de azért simán elvagyunk benne olykor tizenöten is, ha nem többen. De inkább többen!
Az út szélén állva kell őket leinteni, és rögtön megállnak. Még akkor is, ha már dugig van a furgon.
Hiszen mindig van hely még egy-két embernek! Kétféle duda van benne: az egyik, amit egyfolytában
nyomkodnak, és tökéletes arra, hogy rövid időn belül agyfaszt kapj tőle, a másikat pedig csak néha
használják – azt, amelyik pont arravaló, hogy dudáljanak vele. Leszálláskor pedig csak ordítani kell a
sofőr felé, hogy kiri vagy kiri-kiri, ami annyit tesz, hogy húzódjon le balra. Ha esetleg nem hallotta
volna meg,  akkor  a  többi  utas  is  elkezd kirizni,  így  tuti,  hogy előbb-utóbb sikerül  valahogyan
lekászálódni róla. 

 
Őrült káosz az utca meg a forgalom, és általában közlekedési jelzőlámpa sincs az utakon. De ha

véletlen pont akad egy, és meg kell állnunk, az olyankor olyan, mintha egy motoros felvonulás kellős
közepébe csöppennék, úgy összegyűlik a rengeteg robogós az úttesten. Az angkotok, robogósok és
motorosok  pedig  úgy  előzgetik  egymást  minden  irányból,  mintha  nem  lenne  holnap.  Eleinte
félelmetes volt ez a gyorsulási verseny, de gyorsan hozzászoktam. Az utcán ennek ellenére mégis
bárhol kényelmesen át lehet kelni, még akár a körforgalom közepén is, a forgalommal szemben.
Igazából amennyire zűrös a közlekedés, annyira vigyáznak meg figyelnek a másikra az emberek. Én
még például egy állattetemet se láttam az utak mellett, pedig rengeteg kóbor kutya meg macska is
van, a kecskékről nem is beszélve. Úgyhogy fejetlenség ide vagy oda, valahogy így működik mégis az
egész jól.

 
Vannak nagyon vicces angkotok is, amik nagyon fullosan fel vannak tuningolva. Hátul hatalmas

hangfalak  vannak  beleépítve,  és  mivel  még nem láttam indonéz  embert  halkan  vagy  normális
hangerővel  zenét hallgatni,  így nyilván az eléggé reménytelen kinézetű,  de egyébként tuningos
kisbuszokból is mindig borzasztóan üvölt és recseg az indonéz pop. Mivel szerintem ez rettentő
vicces, én ilyenkor egész úton csak fogni szoktam a fejemet, és egyszerűen nem tudom abbahagyni a
röhögést. Aztán ezen utána még jobban nevetünk a többiekkel is, és a végállomásig általában abba
sem hagyjuk!



 
Az  első  napokban  már  többször  megjelentünk  az  egyetemen  is,  hogy  valami  kézzelfogható

információt  szerezzünk  a  diákvízumunkról,  az  ösztöndíjunkról  és  hogy  megtudjuk,  mikortól
kezdődnek  el  végre  az  óráink.  A  rektori  hivatal  épületében  gyorsan  rendszeresen  visszatérő
vendégek lettünk,  ugyanis kapcsolattartónktól,  a Lady Maybe-re keresztelt  Ibu  Saritól  nem sok
mindent  tudtunk  meg  se  az  első,  se  a  második,  de  a  további  napokon  sem.  Szinte  minden
kérdésünkre egy maybe-vel válaszolt, és legalább minden második mondatát is ezzel kezdte. Mi
akkor még nem tudtuk, hogy ez is egy amolyan indonézes dolog lesz, hiszen itt senki nem siet, mivel
mindent el lehet intézni később, vagy majd talán másnap. Vagy azután. Van is erre egy indonéz
kifejezés, a jam karet, azaz gumiidő. Ez végül is itt mindenkit felment a pontosság és a határidők
betartása alól, mivel a gumiidő keretein belül bármi bármikor lehetséges, de leginkább majd talán
holnap!

 
Szeptember 28.
 
A sikertelen egyetemi látogatások és az indonéz órák híján gyorsan megtaláltuk az utat Padang

belvárosába. Ahogy leszálltunk az angkotról,  az emberek rögtön kiszúrták a fehér bőrünket,  és
emiatt  egyből  a  figyelem  központjába  kerültünk,  szinte  bármerre  is  indultunk.  Amikor  pedig
megláttak minket, csak elordították magukat, hogy „Bule!” – ami egy egyszerű kifejezés a fehér
bőrű, nyugati  emberre. Márpedig úgy tűnik, hogy ha egy bule  felbukkan, akkor az itt  biztosan
hatalmas szenzáció lehet, mivel olyankor valamiért mindenki minél hamarabb a másik tudomására
akarja adni,  hogy ott  vagyunk! A bulézás  mellett  azt  sem bírják még ki  az emberek,  hogy ne
köszönjenek oda vigyorogva, hogy „hello mister” vagy „hello miss”, és megkérdezzék, hogy hogy
vagyok vagy hová megyek épp. Ez bár eleinte elég vicces szokott lenni, de azért egész gyorsan
fárasztóvá tud válni minden egyes szembejövőnek viszonozni a köszönés- és kérdésáradatát.

 
A  pasar  raya,  vagyis  a  főpiac  felfedezése után a  következő állomásunk egy dzsúszbár  volt.

Lekuporodtunk mindannyian az asztal  köré a földre,  és  a  végeláthatatlan gyümölcsválasztékból
mindenki rendelt magának egy turmixot. Sosem láttam még ennyiféle gyümölcsöt egy helyen, és
ennyire édeset sem ízleltem még! Bár később kiderült, hogy legtöbbször szinte alig szokott valami
készleten lenni, mert ha épp szükség van bármire, akkor inkább csak gyorsan elugranak motorral a
piacra a különböző hozzávalókért, hiszen miért is tartanának mindenből a háznál. Végül is ennél
praktikusabb megoldást aligha lehetne találni! Az ízeket és az édességet pedig valójában a susu,
azaz a  konzerves sűrített  tej  adja  meg,  amiből  mindenhez nyomnak egy jó  adaggal.  Ez csokis
verzióban is létezik, attól függően, hogy melyik dzsúszhoz melyik féle sűrített tej dukál. Korábbi
egészséges, cukormentes életem ellenére igen könnyen megadtam magam az efféle kísértéseknek.

 
Miután kipihegtük magunkat, még elsétáltunk Padang óceánpartjához is. Rettenetesen koszos és

szürke volt,  de így is  volt  benne valami visszafogottan szép. A háttérben néhány kisebb sziget
sziluettje látszódott még, és az óceán. Mérgesen és vadul csapkodta a partot. Megálltam, és a 2004-
es földrengés és szökőár gondolata futott át az agyamon. Pont ott álltam én is, ahol valamikor
hatalmas  földrengés  rázta  meg a  várost.  Az  óceánt  nézve  pedig  arra  gondoltam,  hogy  valaha
ugyanezek a vizek pusztították el az északi tartományok partjait is, és sodorták el több ezer ember
életét. Volt benne valami hátborzongató. Azon töprengtem, hogy ez akár akkor is megtörténhetett
volna, pont abban a pillanatban.

 
Október 3.
 
Az első hétvégén egy kis falu, Air Manis partjaira látogattunk el. Ez Padang központjától pár

kilométerre van csak. Az éjszakát kis, nyitott, óceánparti bungalókban töltöttük hálózsákban. Mivel
én egész éjjel azon izgultam, hogy a bungaló réseiből mikor bukkan fel és nyúlik felém egy kígyó



vagy valami még rusnyább csúszómászó, így szinte alig aludtam valamit. A hajnali kialvatlanságot
viszont  gyorsan  feledtette  a  napfelkelte  és  az  óceán  frissessége.  Csobbantunk  is  egyet,  hogy
lemossuk a kómát magunkról, majd amire összeszedtük magunkat és felöltöztünk, lassan az élet is
kezdett beindulni már, így kerestünk magunknak reggelit, aztán pedig szétnéztünk a faluban és a
közeli Banán-szigeten, ahová apálykor könnyen át lehet sétálni a homokos parton keresztül.

 
Kicsit még szokatlan, hogy a láthatáron mindig csatangol jó néhány kecske és annál több kóbor

kutya  is,  meg az  is,  hogy  gyakorlatilag  mindenfelé  szemét  hever!  Műanyag poharak,  zacskók,
csomagolások és ezernyi  cigarettacsikk.  Emellett  persze még a természet is  elszórja a a maga
dolgait: elszáradt pálmaleveleket és kórókat, lehullott vagy kiürített kókuszdiók sokaságát, amiket
viszont senki nem takarít fel. Ebben az igénytelenségben próbálom felfedezni a hely sajátos báját,
bár azért egészen nehéz elfogadni a tényt, hogy ebben a környezetben élnek itt az emberek, és hogy
ez senkit nem zavar!

 
Air Manis-on sikerült összeismerkednünk néhány helyivel, többek között Bonggal is, aki egészen

véletlenül pont egy fiatal magyar férfi. Évekkel ezelőtt került ide ő is ugyanezzel az ösztöndíjjal, majd
miután  megismerkedett  egy  gyönyörű  indonéz  lánnyal,  feleségül  vette  őt,  és  most  már  a  pici
gyereküket  nevelgetik.  Nagyon  érdekes  figura,  tele  van  mindenféle  furcsa  gondolattal  és
összeesküvés-elméletekkel,  de  talán  ez  teszi  őt  még  különösebbé.

 
Padang és környékének kultúrája, a minangkabau is rettentő érdekes. Bár Indonézia nagy része

muszlim, a minangkabau hagyománya viszont a nő tiszteletén alapszik. Tehát egyáltalán nincs rossz
sorsuk, sőt kifejezetten előnyös itt nőnek lenni. Bong mesélte többek között még azt is, hogy itt
gyakorlatilag mindent a nő örököl, és ha például az anya meghal, akkor a helyére a lányörökös lép,
vagy ha nincs,  akkor a legközelebbi  nőrokonok;  a  férjnek és a fiúknak pedig el  kell  otthonról
költözniük. A nőket tehát nagyon nagy tisztelet veszi körül az élet minden területén. Úgy vigyáznak
rájuk, mint valami drága ékszerre, és a nagyobb dolgokban is az ő döntésük a mérvadó. Így ha
valahol igazán jó nőként muszlimnak lenni, akkor az biztos, hogy itt, Nyugat-Szumátrán van!

 
A kampuszon lett egy nagyon jó fej indonéz ismerősöm is, Arif. Biológia szakos, és kígyókat meg

békákat gyűjt hobbiból. Valamelyik éjszaka elmentünk a dzsungelbe is, hogy kígyókat keressünk a
gyűjteményébe. És én még találtam is egyet! Igaz, hogy kb. 10 cm lehetett csak, de azért én így is
nagyon örültem magamnak. Ami még lenyűgöző volt, azok az avarban, a fejlámpa fényében villogó
pókszemek  voltak.  Rengeteg,  és  mindenhol.  Még  sosem láttam ilyen  nagy  és  ilyen  sok  pókot
egyszerre mindenfelé körülöttem. Volt olyan, ami akkora volt, mint a tenyerem. De Arif szerint ezek
csak amolyan áltarantulák, vagy micsodák. Nem csinálnak semmit, ha békén hagyja az ember őket,
úgyhogy nem kellett  tartani attól,  hogy esetleg megtámadnának vagy rám ugranának. (Ezt úgy
mondom,  mintha bármelyik  pók ráugrana bárkire  is,  ha  egyébként  nem piszkálják.)  Próbáltam
csinálni képeket is, de nem igazán sikerültek jól. Talán majd máskor. Azt mondta Arif, hogy ezzel a
kis kirándulással és hozzáállással ki is érdemeltem a „helyi” címet, mert mások, főleg a lányok, tuti
sikítva menekültek volna az ijedtségtől!  Nekik viszont folyton rám kellett  várniuk,  mert mindig
lemaradtam álmélkodni és fényképezgetni.

 
Október 5.
 
Az utóbbi napokban rettentő rosszul aludtam, és a fejem is sokat fájt. Emiatt a napok is nagyon

punnyadósan teltek mostanában. Ráadásul a világ összes nem indonéz ételét magam elé képzeltem
már, és csak csorgattam magamban a nyálam. Leginkább a tejtermékek hiányoznak. Mit meg nem
adnék egy pohár joghurtért! Hogy fogom én ezt kibírni? Pedig még csak két hét telt el!

 
Időközben már volt néhány óránk is az egyetemen, és azt kell mondjam, hogy nagyon viccesek



ezek az indonézek! Azt mondjuk nem egészen értem, mit gondolhatnak a tanáraink, amikor bejönnek
az órára, mert mindig csak úgy elkezdenek indonézül magyarázni nekünk, mintha ez lenne a világ
legtermészetesebb dolga,  nagyon mosolyognak,  bólogatnak,  és  még talán el  is  hiszik,  hogy mi
megértjük mindazt, amit olyankor összehablatyolnak. Az órák nagy részét így szinte csak végig
szoktuk röhögni, a tanároknak pedig egyáltalán nem esik le, hogy valójában fingunk sincs semmiről!
De van egy egészen beszámítható tanár is, ő teljesen jól beszél és magyaráz angolul. Hál’ istennek
vele  tényleg  tanulunk hasznos  dolgokat  az  indonéz  nyelvről.  Pedig  amúgy összességében véve
nagyon egyszerű az egész, igeidők sincsenek, így jóformán csak a szavakat kéne megtanulni, és már
majdnem perfekt lehetnék, ha egymás mellé pakolnám őket. De azért ott még nagyon nem tartok!

 
Az új otthonomat is egészen megszoktam már, leszámítva a kóbor kutyákat, ugyanis az egész

kampusz tele van velük! Bár még sosem láttam, hogy valaha is bátrabbak lettek volna az embernél,
így  nem  is  nagyon  bántanak  egymáson  kívül  senkit,  de  én  azért  félek  tőlük.  Olyan
kiszámíthatatlannak tűnnek. Főleg esténként, amikor csapatostul elfoglalják a kollégium bejáratát,
és még meg is ugatnak, amikor be szeretnék jutni a lépcsőhöz a folyosó közepére. Olyankor sokszor
csak úgy lefagyok egy helyben, és van, hogy percekig ott állok arra várva, hogy hátha odébbállnak.
Pedig egyébként ha megindulok, akkor előbb-utóbb ők is visszahúzódnak a háttérbe, de azért jobb
félni, mint megijedni! Volt már olyan is, hogy körbesétáltam a kollégium és a menza környékét, hogy
kerítsek valakit, aki hajlandó visszasétálni velem, és elűzni ezt a sok – szerintem – félelmetes ebet.

 
A  kampusz  épületein  rengeteg  macskával  is  osztozkodunk.  A  kutyákkal  ellentétben  ők  az

emeletre is gyakran felosonnak, és van, hogy a folyosó közepére kakilnak. Ez engem mondjuk nem
különösebben hat meg, mert így legalább van még egy indokom, hogy ne kelljen megszabadulnom a
papucsomtól. Főleg, ha még esik is, akkor ugyanis tényleg minden úszik a folyosókon, és semmi
kedvem abban a kétes eredetű latyakban mezítlábaskodni!


