
szélrózsa/kultúrtér2020. június 4.4

Felelős szerkesztő: Makkay József

Ügyvezető: Nemes László
Lapszerkesztők: Nánó Csaba, Somogyi Botond 
Főmunkatársak: Borbély Zsolt Attila,
Csermák Zoltán, Sütő Éva

Hetilapunk a Krónika és a Székelyhon
napilapok csütörtöki lapszámában jelenik meg.

• Az (X)-szignóval ellátott szövegek fizetett 
reklámok, közlemények.

• A megjelent írások nem feltétlenül a szer-
kesztõség véleményét tükrözik!

• Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a 
beérkezett levelek és másféle írások közlé-
sérõl döntsön.

• Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem kül-
dünk vissza!

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand
(volt Wesselényi) utca 37. szám, 14. lakrész
tel.: 0264-705205, 0264-705215
e-mail cím: office@erdelyinaplo.ro

Honlap: www.erdelyinaplo.ro
Hirdetésfelvétel és terjesztés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

Megjelenik minden csütörtökön. 
Kiadó: Príma Press Kft.

535600 Székelyudvarhely, 
Bethlen Gábor u. 55.

tel.: 0266-218361
ISSN: 1223-1223

A varázslatos India
folytatás a                  oldalról3.

Az idők során folyamatosan bő-
vülő nagy palota részben múze-
um – gazdagon díszített termei és 
kiállítási anyaga fi gyelemre méltó 
–, részben luxusszálloda, illetve 
uralkodói leszármazottak otthona. 
Kedves élmény volt a tavon hajóz-
ni, látni a parton a színes száriba 
öltözött asszonyokat s az egyik 
szigetről a palota méltóságteljes 
tömbjét, miközben a melegben, 
pergola alatt a hideg sört kortyol-
gattuk. Szívembe lopta magát az 
udaipuri Jagdish-templom. Kí-
vülről körbejárva faragványait 
csodáltam, amikor egy csempe-
nagyságnyi, kopottabb, emberpárt 
ábrázoló formát láttam, fölötte 
virágokat. Megtudtam: Ráma ki-
rályfi t és feleségét, Szítát ábrázolja. 
Lekopott alakjuk a hívők ragaszko-
dásának tanúja.

A lányok férjhez adása 
anyagi csőd
Utunk során az ábrázolt sok kecses 
nőalak látványa, a színes szárik-
ban pompázó, magukat mosolyog-
va fényképezni engedő, sőt kérő 
nők mosolya elgondolkodtatott, 
milyen is a helyzetük. A hagyo-
mány szerint, ha egy nő férjhez 
megy, nagy hozomány illeti meg a 
férj családját. Ez a szokás ma is él. 
A lánynak a férj családjához kell 
költöznie, anyósa fennhatósága 
alatt él. Olyan mértékben – bár ez 
már a nagyvárosokban vélhetően 
nem így van –, hogy mobiltelefon-
ját is akkor használhatja, ha ehhez 
anyósa hozzájárul. A lányok férj-
hez adása anyagi csőd, emiatt kezd 
felborulni a nemek arányának ter-
mészetes rendje: megszaporodtak 

a nemet megállapító hirdetések. 
Ha lány a magzat, elvétetik, hogy 
a későbbi megterhelő kiadásoktól 
megszabaduljanak. A lányok, asz-
szonyok némelyike még mindig 
takarja arcát. A szokást a muszlim 
hitű hódítók terjesztették el. Ere-
dendően csak Mohamed próféta 
feleségei fedték el arcukat. Ezt ki-
váltságosnak tekintvén terjedt el a 
nők körében. 

Érdekes a nők választási hely-
zete. Egy IPM magazin cikkében 
két érdekesség ragadott meg. Az 
egyik: fotó ábrázolta a szavazóhe-
lyiség előtt kígyózó nők sorát. A 
színes szárikba öltözött hölgyek-
nek külön kell szavazniuk, hogy 
férjeik ne befolyásolhassák őket. A 
másik érdekesség, hogy több mil-
lió szavazásra jogosult nő eltűnt 
a rendszerből, mivel családjuk 
fi atalabbnak hazudja őket, hogy 
férjhez menési esélyeiket növelje. 
Gáthy Vera írja India című köny-

vében: irgalmatlan mennyiségű 
jelölő festékanyag kell egy szava-
záshoz, hogy aki már volt, még 
egyszer ne adhassa le voksát. Erre 
a sok azonos név és az analfabétiz-
mus miatt van szükség.

A fűszerek konyhája
Minden Indiát megjárt ismerős 
az utazás örömét tönkre tevő 

gyomorproblémákkal riogatott 
minket. Ennek megfelelően nagy 
mennyiségű gyógyszerrel indul-
tunk útnak. De szerencsére nem 
sújtott bennünket ilyesmi. Ezt 
nyilván köszönhettük a kiválasz-
tott és kipróbált éttermeknek és 
szállodáknak. Az ételek – annak 
ellenére, hogy nem vagyok erős-
párti – ízlettek. A sokféle módon 
elkészített zöldség igencsak ked-
vemre való volt. Így visszagondol-
va talán csak egyszer ettem húst. 
Kedvencemmé a paneer vált, 
ami nekem a tofura hasonlított, 
s kellemesen csípős mártással 
szolgálták fel. A dahl, a lencse-
étel mindenütt helyet kapott. A 
kenyérlepény fokhagymával át-
dörzsölve magában is fi nom volt. 
Sokféle fűszert használtak, az ízek 
kavalkádjában sokszor nem is-
mertem fel azokat. Egy bazárban 

meglátogattunk egy többszintes 
fűszerüzletet, ahol a kínálat bősé-
ge bizonytalanított el. Végül fok-
hagymás maszala és teák mellett 
döntöttünk. Az előbbi különleges 
indiai fűszerkeverék, többféle faj-
tája létezik. Utcai árusoktól nem 
vásároltunk ételt, számunkra el-
képzelhetetlen higiéniai körülmé-
nyek között kínálták portékáikat. 
Az ivókutaknál a legtermészete-
sebb dolog, hogy egymás után a 
leláncolt bögréből isznak. Még a 
múzeumokban is láttunk ilyet. A 
hetvenes évek moszkvai szörpau-
tomatáit juttatta eszembe.

A jelenlegi India – idézve Gá-
thy gondolatait – az indianizáció, 
nacionalizáció és spiritualizáció 
felé mozdul el. A történelemokta-
tás nacionalista szemlélete tagad-
ja más népek, hódítók hatását az 
indiai kultúrára. A hindu vallást a 

túlfokozott nemzeti eszmék szol-
gálatába állítják. Az intelligenci-
ateszt mérése helyett a spirituális 
koeffi  ciens a meghatározó. Mind-
ezek ellenére a külső szemlélő el-
ragadtatottan csodálhatja a több 
évezredes kultúra lenyomatait. S 
vérmérséklettől függően élvezhe-
ti az indiai és nyugati mentalitás 
ütközéséről – Rushdie a Joseph 
Anton című önéletrajzi művében – 
leírt gondolat megjelenését a való-
ságban. „A világ, amelyben semmi 
sem működik, és minden számít, 
annak a világnak, amelyben min-
den működik és semmi sem szá-
mít.” Namaszté! – köszönnek az 
embernek összetett tenyérrel, meg-
hajolva. A szanszkrit eredetű szó-
nak eredetileg spirituális jelentése 
volt: tiszteletadás a másikban lakó 
léleknek, s a barátság kifejezése. 
Kedves olvasó! Namaszté!

Áldozatbemutatás az udaipuri Jagdish-templomban

FOTÓ: CSERMÁK JUDIT

Könyvespolc: ilyenek voltunk és mivé lettünk?
Nehéz meghatározni Fábi-
án Tibor Ilyenek voltunk 
című kötetét. Már a bevezető 
megosztja velünk a talányt, 
hogy nosztalgiázunk-e a száz 
valahány oldalon, vagy reális 
korrajzot vehetünk kezünkbe. 
Haladva az olvasással ki-
mondható: hol az egyik, hol a 
másik feltevés igaz.

→ CSERMÁK ZOLTÁN

B elinszkij Puskin Anyeginjét 
az orosz élet enciklopédiá-
jának nevezte, jogosan. Aki 

nem tévedt muszka földre, az is 
megismerhette egy ültő helyében 
az áporodott, de zseniket adó tár-

sadalmat. Fábián művét nem jel-
lemezném ilyen nagy szavakkal, 
pedig adódik némi párhuzam. Az 
írástudó egy panoptikumba ülteti 
be az olvasót. Nem ereszti bő lére 
a megfogalmazást, Örkény István 

Egyperces novelláit idézik a lapok, 
de irodalomból megtanultuk, hogy 
sokszor egy epigramma felér egy 
regénnyel. Az író világának közepe 
Fugyivásárhely, ahol erdélyi útja-
imon százszor végigautóztam, de 
csak e sorok késztettek megállásra, 
még ha csupán lélekben is.

Fábián keze nyomán életsor-
sok bontakoznak ki. Visszatérő 
motívum az idő múltával egyre 
szebbé váló gyermekkor. Óvodás-, 
iskolás évek sejlenek fel, az emlé-
kező elidőz egy tárgynál, egy sze-
mélynél, történetnél, majd tovább 
baktat. A barátok mintha Mark 
Twain könyveiből léptek volna 
elő, oly élőek. Az időseknek szen-
telt oldalak vágyakozva sugallják: 
akkor még az öregeknek is volt 
becsületük. Az elmúlás gondola-
ta tárgyakban és személyekben 

is felszínre tör. Egyik fejezetnek 
Fényképek a címe, de ez ráillik a 
legtöbbre is, hiszen a részletek egy 
vízió írásos lenyomatai. Meghatá-
rozó a történetek évszakhoz való 
kötődése, a nyár viszi a prímet, s 
teszi széppé a visszaemlékezést. 
A kisebbségi lét hátrányait ki-
egyensúlyozza az önkény, ami az 
ott élőket egyformán sújtotta. Na-
pok jönnek-mennek, a sorban ál-
lásokban eltűnik az idő, nem kell 
rohanni, talán a meditáció még az 
ácsorgó javára is válik. Az író Isten 
szolgája, így a hitről a sorok között 
ír, az ünnepek bearanyozzák az 
emberek egyhangú életét. Az em-
bertelenségben is sokan megtud-
ták tartani emberségüket, ebben 
segítettek a barátok, a család.

A gondolatsor a rendszervál-
tással ér véget, más, új világ kez-

dődik, s a régi elszürkül. Minden 
bizonnyal a fényképalbumok fe-
kete-fehér fotói is ludasak ebben. 
De nem az író számára! Talán ré-
veteg múltidézésből, talán a fi a-
talság egykori varázsából színezi 
ki a megfakult képeket, melyek 
megelevenednek, kifényesednek.

Élmény volt olvasni a so-
rokat. Letéve a kötetet elhatá-
roztam, hogy legközelebb nem 
vágtatok keresztül Fugyivásár-
helyen, megállok a sportpályá-
nál és az iskolánál, benézek a 
templomba, s a boltban a pult 
alá sandítok, hátra hever ott egy 
elbújt cukorka, a gyermekkor 
édes emléke.

Fábián Tibor: Ilyenek voltunk /
tárcanovellák/ Erdély.ma Kiadó, 
2020, Kolozsvár

→ „A dzsaina templo-
mok a művészet csodái. 
Mintha érzékeltetni 
akarták volna az építők, 
hogy eleven életet látnak 
az élettelennek tartott 
anyagban is.”




