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1)  Szerintem az első és a legfontosabb dolog, amit az ember megtanul Indiában és biztos, hogy ezzel 

a bölcsességgel tér haza az az, hogy el kell engedni azt, amit kell. Annyiszor hallottam azokat a 

mondatokat, hogy „It’s fine. Everything is fine”, mint a saját nevemet. Itt fogalmaztam meg 

magamban ezek alapján azt, ami ma is meghatároz „Minden rendben lesz. Vagy ha nem, akkor az 

még nem a vége.” 

2)  Az emberek a kezdettől fogva megbámultak minket, mintha még nem láttak volna fehér embert. 

Mint később kiderült, valóban nem. Mintha nem is átlagos emberek, hanem a leghíresebb színészek 

lennénk, vagy egyenesen földöntúli jelenségek. Sokan jöttek oda fotózkodni, vagy készítettek képet 

rólunk kérdés nélkül, de volt, hogy csak beszélgetni akartak vagy megérinteni minket, kezet fogni 

velünk. Furcsa volt ez a kitüntetett figyelem. 

3)  A fenti okból kifolyólag sok emberrel akadt össze a tekintetem mind az utcán, mind az iskolában. A 

gyerekek ártatlan szemén nem csodálkoztam, de egy utcán siető vagy ülő ember szemében sem 

láttam rosszindulatot vagy negatív érzelmet irányomban. Ebben biztosan jórészt benne volt az az 

ámulat, amivel ránk néztek, de egyben volt kellemetlen és kellemes ez. Kellemetlen, hiszen a 

folyamatos bámulás mégse túl komfortos, de kellemes volt látni emberek ezreit, akik kedvesebben 



viseltettek irányomban, mint a mellettem ülő öreg néni a metrón vagy egy átlagos magyar, európai 

ember. 

4) Látva ezt a sok-sok embert, akik a nem élhető körülményeket is élhetővé változtatják, sokkal 

jobban felértékelődött bennünk az itthoni helyzetünk és maga Magyarország helyzete. A 

mindennapokban annyiszor kritizáljuk erősen és szóljuk le a rendszert és az állapotokat, amik az 

országban vannak. Miközben ez messze sokkal de sokkal jobb, mint a világ megannyi részén. 

Visszajőve ezekben a hozzászólásokban már csak a végtelen elégedetlenkedést és a magyaroknak oly 

jól menő mocskolódást látom. Most egy ritka szép, tiszta, rendezett hely lett az a tér, amit azelőtt két 

héttel a világ egyik legvállalhatatlanabb helyének éreztem. 

5)  Magyar fővárosi szemmel igen furcsa volt látni azt a konkrét állatkertet az utcán, ami ott teljesen 

megszokott. És mi a fővárosban és egyéb nagyobb városokban jártunk! El sem tudom képzelni, mi 

lehet egy indiai faluban. Hozzá lehetett szokni, nem arról van szó. Meg aztán egy-egy felbukkanó teve 

vagy páva feldobta a napunkat. 

6)  Az mindenképp meglepetés volt számomra, hogy teljesen telefonfüggők. Mindenki, mindenhol, 

nem csak a fiatalok, az új generáció, ténylegesen értem azt, hogy mindenki. Nyomkodják amikor csak 

tudják…meg még azon is túl. Voltak olyan negyed órák mikor ültem a cserediákommal szemben teljes 

csendben, ő nyomkodott én pedig vártam mikor hajlandó velem foglalkozni, ha már itt vagyok.  Nem 

azt mondom, én is szoktam a telefonomon sokáig felesleges dolgokat csinálni, viszont ha van velem 

valaki, akkor ezt nem teszem. Vagy ha sürgős, szólok, hogy pillanat ezt el kell intéznem, a lényeg, 

hogy próbálom elkerülni azt, hogy valaki más társaságában telefonozzak. Ebből adódik, hogy 

máshogy látják a baráti kapcsolatokat. Én imádok beülni a barátaimmal egy kávézóba és beszélgetni, 

hevesen gesztikulálni, nevetni. Náluk ez nagyon másképp volt. Az idő háromnegyedében a telefont 

nézték és csak néha félválaszokkal vagy bólogatással jeleztek vissza a szintén telefonozó barátjuknak. 

Az egész egy idő után olyan volt, mint egy Csehov dráma. Mindenki beszélt mindenről, semminek 

sem volt köze egymáshoz, de nagyon jól megvoltak. 

7) Amit tudtunk mielőtt elindultunk, viszont még így is komolyan érintett minket, az a nemek közti 

egyenlőség teljes hiánya. Nőt kocsit vezetni egyszer sem láttunk, illetve motorost is csak nagyon 

elvétve. A cserediákjaink szüleinek még megegyezésen alapuló házassága volt, ha jól tudom 1 

kivételével mindegyikük otthon lévő feleség, nincs munkahelyük. A családokon belül is a fiú gyerekek 

nem is az, hogy nagyobb figyelmet kapnak, inkább engedékenyebbek velük a szülők, nagyobb a 

mozgásterük. A fiúk kimehetnek este bulizni és lányokkal ismerkedni, viszont a lányokra ez nem igaz 

fordítva. Itt némi paradoxont azért érzek: hogy hogy fognak a fiúk lányok nélkül ismerkedni velük, 

arra már nem mertem rákérdezni. 

8)  Azzal semmi baj sincs, hogyha egy történelmi emlékműnél vagy fontos kormányzati épületnél 

szigorú ellenőrzés van, viszont mikor egy plázába beérve szinte ugyanazon az ellenőrzési procedúrán 

kellett végig menni, már jobban meresztettük a szemeinket. A metróhoz menet is hasonló volt a 

helyzet. 10 nap alatt nem tudtunk olyan szinten elmélyedni az országban ilyen téren, hogy meg 

tudjuk állapítani, mennyire indokolt ez, de biztos nem a semmiért van így. Akármelyik eset is áll 

közelebb az igazsághoz, nem tudom melyik a megnyugtatóbb. 

9)  A közlekedés egy híresen nagy káosz. Ezt mi is tapasztaltuk, valakinek tetszett, valakinek nem. 

Nekem kifejezetten tetszett, hogy bármilyen lámpa vagy KRESZ nélkül arányaiban sokkal kevesebb 

baleset van, mint nálunk. Elképesztő, hogy ebbe belenőve ugyanolyan jól manővereznek, mint a 

szüleik. Eleinte a cserediákjaink a kezünket fogva vezettek át minket a két sávos úton, a hét végére 

saját magunk vágtunk át nyolc sávon. Ott hamar hozzá szoktunk az uralkodó állapotokhoz és 

alkalmazkodtunk, megtaláltuk a megfelelő pillanatot az esetleges járdáról való lelépéshez. Indiában 



egy pár nap tömegközlekedés után leléphet az ember, tudja, hogy a vezetők is hozzá vannak szokva 

és nem ütik el. Itthon azért nem lepünk le, mert tudjuk, hogy abból nem jövünk ki élve. 

10)  A kaotikus közlekedés közepette (életem legszebb alliterációja) messze a legpraktikusabb és 

szerintem a legélvezetesebb jármű a riksa. Gyors, relatíve olcsó, bár ez sok tényezőtől függ és sokkal 

élvezetesebb, mint egy zárt kocsi. El is játszottunk a gondolattal, hogy itthon is alapítani kéne egy 

riksa vállalatot, de a problémák felvetése után abban egyeztünk meg, hogy nem lenne túl praktikus 

sem jövedelmező itthon.  

11) Valami megfoghatatlan köd lepi el az emlékeket, mintha az ember szeme félig csukva lenne. 

Látom az embereket, egészen úgy tűnik, hogy mind a másfél milliárdan azon az egy négyzetméteren 

vannak, és érzem az utcán sülő ételek illatát ezer meg ezer más szaggal egyidőben, minden zajos és 

élénk színekben játszik a szmogtól homályos nap fényében, és mégis, az egész elúszik, nem tudom 

megragadni. India különös egy ország, ott a fekete sokszor fehér, az ember a tömegben érzi magát a 

legmagányosabbnak, az ellentétek gyakran hasonlítanak és a végtelen mennyiségek egy 

szempillantás alatt válnak semmivé. Pár zavaros mondat után kipirult arccal és tágra nyílt szemekkel 

csak annyit lehet kinyögni a szerencsétlenül járt kérdezőnek, hogy mindegy is, oda el kell menni, ezt 

látni kell. Oda el kell menni, ezt látni kell, legalább egyszer mindenkinek, én is ezt hiszem. Meg kell 

ismerni, ki kell tapasztalni, érezni kell Indiát, azt az ezerarcú Indiát, aki szívesen tanít annak, aki figyel 

rá. Nem lehet máshoz viszonyítani, India csak önmagában van, sokszínű és folyton változik, akár az 

élet, talán India maga az élet. 

12) India nekem egy olyan álmom volt, amit egészen addig nem is tudtam magamról, amíg ki nem 

derült, hogy én oda tényleg eljutok, záros határidőn belül. Egyszerűen nem fogtam fel, se előtte, se 

alatta, se most, másfél hónappal a hazaérkezésünk után.  

13) Amikor megérkeztem, akkor jöttem rá, hogy igazából nekem semmilyen konkrét elképzelésem 

nem volt az országról, csak valami egészen kezdetleges, hogy milyen is lesz majd ott lenni. 

Mindenesetre egyszerűen csak ámultam és bámultam. 

14) Bámultam ki a cserecsalád kocsijának ablakán át a városi forgalomra, az emberekre, ahogy teljes 

hidegvérrel sétálnak át egy hatsávos úton, csúcsforgalomban.  

15) Bámultam ki a buszok ablakán, hogy innen magasról mennyivel több is látszik, elláttam 

messzebbre is: a házakat néztem, melyek aljában száz és száz árust láttam, hangosan beszéltek, és 

barátságosan szóltak az ezredik előttük elsétáló emberhez is.  

16) Bámultam ki a cseresuli ablakán a hatalmas iskolaudvarra, ahol az alig 4 éves egyenruhás 

kislányok körjátékokat játszottak.  

17) Amikor az utcán sétáltunk, ámultam a szembejövő embereken, ahogy éppen egy tál téglát 

cipelnek a fejükön, és azon, hogy mennyi új arcot láthatok most.  

18) Bámultam a riksában ülve a szinte karnyújtásnyira lévő másik riksákat tovarepeszteni, és lavírozni 

a forgalomban, mint kis, de annál biztosabb elemek.  

19) Bámultam a vonat ablakán át a néptelen hatalmas mezőket, a vonaton belül pedig minimum fél 

India népességének legjavát.  

20) Ámultam a magyar társaimon, hogy hogyan élik át ők ugyanazokat az élményeket, amiket én.  

21) Ámultam magamon, hogy a komfortzónáimat hatványozottan is átlépve mikre nem vagyok képes, 

amikre otthon kizárt.  



22) Ámultam. Ámultam Indián. 

23) India sok mindenre tanít. Főként türelemre, elfogadásra, elengedésre, megélésre, nyitottságra, 

együttérzésre, hitre, reményre, befelé figyelésre. 

24) Az Indiában töltött idő segít saját korlátaink, határaink legyőzésében és azok kitágításában. 

25) Indiában el kell felejteni, tulajdonképpen el kell engedni európai gondolkodásunkat, mivoltunkat, 

és beengedni az ottani kis világot, és engedni, hogy az hasson ránk. 

26) India egyértelműen az ellentmondások, a „mélységek és magasságok” országa. 

27) Az indiai emberek életfelfogása, életről gondolkodása, szeretettel telisége példaértékű. 

28) Az elképesztő forgalom, a konstans dudaszó, a folytonos közlekedési dugók, a temérdek ember, 

az általunk talán még soha nem tapasztalt kosz és szmog mennyisége, a szegénység és a nyomor 

mind-mind India. Ezeket meg kell tanulni elfogadni, és az ottartózkodás ideje alatt ezekkel 

elfogadóan együttélni. 

29) India segít átgondolni az eddigi életünket, értékrendszerünket. Egyrészt a jelentős távolság segít a 

globális szemléletben, hiszen otthoni életünk „eltörpül”, s így megfoghatóvá válik. Másrészt az indiai 

miliő mindenképpen „átrendezésre” sarkall, átformál. 

30) Indiában az idő relatívvá válik. Minden valahogyan sokkal lassabban történik (meg). Ez a 

nyugalom, tempólassulás jó hatással van az emberre, kvázi „átragad”. Megélhető, milyen, amikor az 

idő egy picit mintha megállna, milyen gyermekként rácsodálkozni újra a világra, és annak indiai 

csodáira. 

31) India lélegzetelállító építészeti csodáira nem lehet eléggé felkészülni. Hagyni kell időt magunknak 

azok minden apró részletének megcsodálására. 

32) Indiába egyszer MINDENKINEK el kell mennie. Érzéseket, benyomásokat nehéz Indiával 

kapcsolatban továbbadni. Ezeket meg kell élni és engedni ránk hatni. 

33) India a meglepetések országa, de nem csak azokat lepi meg, akik nem tudják, mire számítsanak, 

hanem azokat is, akik azt gondolják, rendesen felkészültek. 

34) Eddig általam sohasem tapasztalt kontrasztok kerültek felszínre az utazás során. Ezt azt jelenti, 

hogy néha az őszinte meghökkenésből pillanatok alatt mentem át a földbe-gyökerezett lábbal való 

csodálatba. 

35) Én Indiából két dolgot emelnék ki, azon felül, hogy az egész utazás rendkívül tetszett: az indiai 

lakosok mérhetetlen kedvességét, vendégszeretetét és irántunk tanúsított lelkesedését és 

rajongását; (Ez mind egy dolog :D), valamint a Taj Mahal. 

36) Nahát a Taj Mahal…arról aztán lehetne beszélni, akár estig is. Legyen annyi elég, hogy hogy nem 

véletlenül van a világ néhány modernkori csodája között számontartva. Lélegzetelállító, és 

életreszóló élmény. Mindenképpen az utazásom fénypontja. 



37) Természetesen nem maradhat említés nélkül a túravezetőnk, a Qalandaros Csongor, akinek 

szervezésével és hozzáértésével mind felejthetetlen és végtelenül izgalmas Qalandokkal 

gazdagodtunk. Mindenkinek ajánlom az összes általa szervezett programot, nem fognak csalódni. 

38) India kétségtelenül különleges konyhával rendelkezik. Az, amit az európai emberrel csinál, 

mindenképpen szomorú, hiszen teljes egészében nem élvezhetjük ki minden csodáját.  Ez részben 

betudható annak, hogy vagy nagyon csípős, vagy egyhangú egy idő után, ami egy természetes 

nemkívánatot vált ki az emberből. 

39) Igaz, hogy sok kortársamhoz képest bejártam a fél világot, de biztosan mondhatom, hogy olyan 

élményekkel, mint India, egyik (általam látogatott) ország sem szolgálhat. Ez nagyrészt pozitívan 

érthető. Hiszen a 45 fokos szögben felfelé álló pad, a forgalom, ami 2 percenként fagyasztotta meg 

bennem a vért, és a vonaton táncoló transzvesztita mind egyedi és máshol meg nem nevezhető 

élményként vonult be a közös legendáriumba. 

40) India, incredible India: megráz, felkavar, lenyűgöz, elkeserít, bosszant, inzultál, ámulatba ejt, 

elkápráztat, megaláz, inspirál, lelkesít, elkeserít, megdöbbent, fölráz, arcul üt (vagy gyomorszájon 

vág), rabul ejt és fogva tart. 

41) India rengeteg “most történt meg velem először” élménnyel ajándékozott meg. 

42) Az Indiában töltött 11 nap inzultálta minden érzékszervünket. 

43) Az indiaiak mindig, minden körülmények között dudálnak: ha elindulnak, ha megállnak, ha sávot 

váltanak, ha kanyarodnak, ha gyorsan mennek, ha lassan mennek, ha rossz kedvük van és ha 

vidámak. 

44) A biztonság hatalmas szerepet játszik életükben: sok piacot, éttermet, bevásárlóközpontot és 

minden metróállomást és páláyaudvart fegyveres őrök őriznek. Csak alapos átvizsgálás után  - mint a 

repülőtéren – lehet felszállni a járművekre. 

45) Minden metrószerelvény első kocsijába kizárólag lányok/nők szállhatnak föl. Ezt a peronokra 

fölfestett rózsaszín csík jelzi. A rendet itt is fegyveres őr tartja fenn. A szabály áthágóit erőteljesen 

megragadja az őr és kipenderíti a védett zónából. 

46) Bár a világ legnagyobb demokráciájának tartják magukat, még a vak is látja az alá- és 

fölérendeltségi viszonyokat, a kaszt rendszer továbbélését.  

47) Az építészetük lenyűgöző, de sajnos a paloták üresen kongtak, a bútorok, berendezési tárgyak 

eltűntek. 



48) Szeretik és büszkék a hazájukra, amit a rengeteg helyen lobogó hatalmas nemzeti színű zászló is 

jelez és a tény, hogy a moziban, egy vígjáték előtt a teljes nézőtér felállva énekelte a nemzeti 

himnuszt.   

49) Az ételeik mennyeiek, bár húst csak kevesen esznek. Az édességek többsége sűrű cukorszirupban 

úszik. A fahéjat a sós ételeikbe teszik, a sáfrányt az édességekbe. Bár az ételeik többsége valamilyen 

“curry” ezt a fűszert nem használják az elkészítésükhöz. 

50) India átváltoztat, akár akarjuk, akár nem. A különbség cask az, hogy felkészülten ér-e minket vagy 

sem. 

 

Írták a Veresesek és az Árpádosok. 

 

 


