
– Papadopulosz Dóra 22 éves, az ELTE portugál-magyar szakos hallgatója. Mi-
után édesanyja, a bolgár Adriana Petkova évek óta a Barátság egyik szerzője, 
mindjárt azt kérdeztem tőle, hogyan le"  éppen portugál szakos?

– Igazából görög szakra jelentkeztem, mert édesapám görög és ezt a 
nyelvet nem beszélem, de éppen ez volt az akadálya annak, hogy fel-
vegyenek. Miután több nyelvet is megjelöltem a felvételi kérelmemen, 
köztük a portugált is, végül ezen a szakon kötö! em ki. Miért? Mert 
nagyon más, mint amit eddig tanultam. Ezt a kultúrát s nyelvet nem 
ismertem, de érdekesnek tarto! am és megtanulását egyben kihívásnak 
is éreztem. Negyedéves voltam, amikor elnyertem az Erasmus-ösztön-
díjat. 2008. február 11-én érkeztem Portóba. Brazil irodalmat és kommu-
nikációs technikákat tanultam.

– Milyen egy portugál egyetem, kikkel voltál együ" , hogyan éltél Portugáliában?
– Nagyon más, mint a miénk i! hon. Az előadást azonnal szeminárium követi és mindegyik két-két órás, 

tehát nagyon intenzív. A csoportunk igen színes volt: csopor! ársaim lengyelek, fi nnek, spanyolok, törökök, 
osztrákok és angolok voltak. Mivel nem mindenki tudo!  portugálul, többször beszéltünk angolul, s így 
egyszerre két nyelvet is gyakoroltam. Számomra az volt a fontos, hogy megismerjem és a mindennapok-
ban használjam a portugál nyelvet, közelebb kerüljek a portugál kultúrához. Szabadidőmben egy egészen 
új sportágat is kipróbálha! am, a falmászást. Előbb teremben gyakoroltunk, majd kétszer igazi terepen is 
mászha! am. Brazil szobatársam volt, így én „portugálul ébredtem és aludtam el”.

– Mire elég a fél év? Hiszen júliusban jö" él haza! Most hogyan tovább?
– A fél év sok mindenre elég, de ugyanakkor kevés is. Elég volt arra, hogy a tavaszi és nyári ünnepeket 

megismerjem, gyakoroljam a nyelvet, megtapasztaljam egy európai egyetem működését és sok barátot sze-
rezzek. Úgy döntö! em, hogy a diplomamunkámat Alencar, XIX. századi brazil romantikus író indianista 
regényeiből fogom írni. Tanári diplomám lesz, így azt gondolom, hogy elsősorban tanítani fogok, de tolmá-
csolni és fordítani is szeretnék. Persze a portugál melle!  továbbra is használom majd az angolt és a bolgárt, 
pont úgy, mint eddig. Több szempontból is jót te!  ez a fél év: először voltam ilyen hosszú ideig távol a csa-
ládomtól. Meg kelle!  tehát tanulnom jól gazdálkodni az időmmel, a pénzemmel, az energiámmal. Önálló 
és felnő!  le! em…

„Megismertem egy másik kultúrát…”

A gépem időben érkeze!  a portói repülőtérre, Joãót, 
az egyetemről küldö!  segítőmet mégsem találtam 
sehol. Később már tudtam: ez az első lecke volt, a 
portugálok ugyanis mindig késnek. Kárpótlásként 
azonban – „mindössze” húsz perccel a megbeszélt 
időpont után – nem is egy, hanem két João érkeze! . 
Ezzel még egy dolog gyanússá vált – később még 
jobban beigazolódo!  – az ország népével kapcsola-
tosan. A keresztnévadásban a portugál szülők nem 
túl ötletgazdagok, minden harmadik fi úgyermek a 
João nevet viseli.

Két segítőmnek köszönhetően gyorsan elintéztem 
a bürokratikus teendőket, beköltöztem a kollégium-
ba és beiratkoztam az egyetemre. Az Erasmus-ösz-
töndíjnak az ESN (Erasmus Student Network) nevű 
diákszerveze! ől kapo!  segítség, miként az általuk 

szerveze!  utazások és heti rendszerességű progra-
mok is nagy előnyének számítanak.

Szépen lassan elkezdtem ismerkedni Porto vá-
rosával, az alacsony, barna szemű és sötét hajú por-
tugálokkal, valamint az Európa minden részéről s 
Brazíliából odaseregle!  diákokkal. A portugál fi ata-
lokkal való beszélgetéseim során újabb érdekes ta-
pasztalatokra te! em szert. A Honnan jö" él? kérdésre 
ado!  Hungria (azaz Magyarország) válaszom után 
a legtöbben csendes bólogatással hagyták helyben, 
hogy Európa valamelyik távoli zugából érkeztem és 
másra terelték a szót. Akadtak lelkesebbek is: volt, 
aki közölte, hogy nagyon szép a nyelvünk, ő már 
ezer éve szeretne megtanulni oroszul.

Voltak persze néhányan, akik jártak már Buda-
pesten, vagy a Balatonnál és magyar szókincsük a Jó 
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napot!-on túl a pálinka vagy esetleg a sör szavunkat is 
tartalmazta, sőt akadt egy öreg bácsi, aki Puskás nevét 
emlege! e. A legmeglepőbb élményem mégis az volt, 
mikor tangóharmonikáján a kollégium egyik brazil 
lakója a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdalunkra 
zendíte!  rá, és még a második versszakot is botlás 
nélkül adta elő. Kiderült, hogy néhány hónapot amo-
lyan „vándorzenészként” töltö!  Székesfehérváron.

Nem csak magukkal a portugálokkal, de kony-
hájukkal és kultúrájukkal is igyekeztem közelebbi 
viszonyba kerülni. Leveseik a magyar főzelékekhez 
hasonló sűrűségűek. Az édességek közül leginkább 
a pastel de nata nevű tejszínes süteményt kedvelik, 
bár számomra érthetetlen módon, az egyetem men-
záján – a desszertként felkínált sütemények, gyümöl-
csök és joghurtok helye!  – rengetegen választo! ák a 
neonzöld vagy citromsárga színű zseléket. Tengeri 
nép lévén nem meglepő, hogy rengeteg halat esz-
nek. Kedvencük és nemzeti étkük a tőkehal, amit ál-
lítólag 365-féle módon tudnak elkészíteni. Így aztán 
akár az év minden napján ez a kopoltyús kerülhet 
az asztalra, amit portugálul bacalhaunak neveznek.

Porto életében a legnagyobb tömegeket megmoz-
gató esemény São João éjszakáján, június 23-án zajlik. 
Habár Szent János éjszakájának nevezik, ez az ün-
nep pogány eredetű. Az éjfélkor esedékes tűzĳ áték 
elő!  az utcák megtelnek gyerekekkel, fi atalokkal és 
idősebbekkel, a levegő pedig az ünnepi sült szar-
dínia illatával. Én is beszereztem másfél euróért 
az ilyenkor nélkülözhetetlen műanyag kalapácsot, 
amellyel – csakúgy, mint az erős szagú póréhagy-
mával – ilyenkor legálisan lehet mások fejére kisebb 
csapásokat mérni. Talán e! ől lesz a hangulat ennyi-
re barátságos és közvetlen. Éjfél után utcabálokkal, 
tánccal telik az idő egészen reggelig.

Ha valamelyik fi úismerősömnek elmesélem, hogy 
merre jártam februártól, a következő kérdésükre 
szégyenkezve kell bevallanom, hogy egyetlen por-
tugál focimeccset sem lá! am élőben. Ilyenkor persze 
gyorsan hozzáteszem, hogy az EB összes mérkőzé-
sét megnéztem a város főterén elhelyeze!  hatalmas 
kivetítőn, s közben kis portugál zászlót is lenge! em. 
Tényleg nagyon elszomorodtam, amikor a németek-
től kikapva nem juto! ak be az elődöntőbe.

Csalódásaim közé tartozik még az is, hogy hiá-
ba laktam negyedórás buszútra az óceántól, nem 
sok időt tölthe! em a strandon. A februártól júliusig 
tartó o! létem idején ugyanis tavasszal hetekig ese!  
az eső. Amikor kisütö!  a nap, és nagy boldogan, 
törölközővel a nyakamban, lementem a partra, o!  
a legnagyobb meglepetésemre alig kószált egy-két 
ember. Hamar rájö! em, hogy a szél mia!  nem csak 
hűvösebb van, de az ember szemébe, orrába, fülé-
be szálló homok sem teszi kellemessé a strandolást. 
Nem is beszélve arról, hogy a víz olyan jéghideg, 
hogy harminc másodperc a legtöbb, amit egy átlag-
ember (azaz nem egy megfelelő öltözékkel rendelke-
ző szörfös) lubickolással tud tölteni.

Délebbre persze jobb a helyzet: több a napsütés, 
kevesebb az eső. Ez volt az egyik ok, amiért a szü-

neteket inkább a három és fél órás buszútra fekvő 
Lisszabonban töltö! em. Egy igazi multikulturális vi-
lágvárost ismertem meg, tele ukrán, brazil és a volt 
gyarmatokról érkeze!  bevándorlókkal, pezsgő éjsza-
kai éle! el, modern művészetekkel és építésze! el.

A fővárossal való ismerkedés után délnek ve! em 
az irányt és a nyugati partokat, valamint a déli turis-
taparadicsomot is megjártam. Több angol turistával, 
irish pubbal és kínai é! eremmel találkoztam, mint 
portugállal, a tenger viszont i!  a leggyönyörűbb és 
a legmelegebb.

Portóban való tartózkodásom idején és utazása-
im során is megtapasztaltam a portugálok vendég-
szeretetét, azt a kedvességet, ahogy az országukba 
látogató idegenekkel bánnak. A portugálok a szte-
reotípiák szerint melankolikus, bánatos nép és bár 
kifejeze! en kedvesek, segítőkészek, nagyon zárkó-
zo! ak. Való igaz, hogy például hagyományos zené-
jük, a Fado nem egy életkedvet adó, derűt sugárzó 
műfaj. Az énekes vagy énekesnő kis portugál gitár 
kíséretében adja elő, hogy a kedvese elhagyta, vagy 
épp a szenvedélyről, féltékenységről dalol. Tapaszta-
lataim mégsem támasztják alá az általános nézetet. 
A portugálok szívesen töltik vidám mulatozással és 
tánccal az időt. Nagyon közvetlenül bántak velem és 
igazi barátokra is szert te! em közülük. Volt, hogy 
meghívtak az o! honukba vacsorára, sokszor be is 
fogadtak utazásaim során. A portugáloknak ma-
gyarokkal való közös vonásait is szokták emlegetni: 
amennyire észreve! em elégedetlenkedni és panasz-
kodni i!  is, o!  is igen szeretnek.

Portugáliában töltö!  fél évem ala!  nagyon a szí-
vemhez nő!  ez a tízmilliós ország. Az utolsó és 
megszoko! an késői portugál vacsora után, hajnal-
ban szállt fel a gépem a lisszaboni reptérről. Vidá-
man, nevetgélve indultam barátaim társaságában, 
de ahogy eljö!  a búcsú pillanata, csak legördült az 
a néhány könnycsepp az arcomon. Már akkor tud-
tam, hogy előbb-utóbb vissza fogok térni e kedves 
országba, amely oly sok élménnyel te!  gazdagabbá. 
Azóta is lesem a repülőtársaságok oldalait és készü-
lök, hogy újra o!  állhassak Európa legnyugatibb 
pontján, ahol az óceán a végtelenbe nyúlik. Hogy 
átbuszozzak a 17,2 km hosszú lisszaboni Vasco da 
Gama hídon, sétálhassak Porto utcáin és persze, 
hogy bepótolva hiányosságomat megnézzek egy 
igazi Porto-Benfi ca meccset.
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