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CÉRNA ÉS TÛ
– A paraszti világ szerelmi eposza –

„Mert kemény a szerelem, mint a koporsó

és erõs, mint nagy vizek sodrása”

(Énekek éneke)

MIRÕL SZÓL?

Már a cím is sejteti, hogy ez a könyv nem az irodalomtörténet által
számon tartott eposzok családjából való: nem hõsi történetrõl szól,
noha nem hiányzik belõle a hõsiesség. Nem különleges adottságokkal
rendelkezõ hõsök, történelmi, politikai, nemzeti események, háborúk,
szerelmek stb. hosszas, egyszemélyes „megéneklése”, hanem az örök
emberi érzés és vágy – a szerelem és nemiség – egyszemélyes, egyéni,
ám mégis közösségi elbeszélése a kisgyermekkortól az élet alkonyáig.

A mesélõ térben és idõben is a legõsibb emberi tapasztalati tudás és
élettapasztalat õrzõinek titokzatos, intim, Ady szavaival „életes életébe”
vezet. Azokéba, akik évszázadokon át benne és általa éltek, fennmaradtak.
Abba a világba vezet, melynek eseményeit nemcsak a létért való gürcölés,
de õserejû (elemi) szenvedélyek is vezérelnek: a mértéktelen szerelem
és közöny, öröm és szerelmi átok, nemi vágy és élménye, gyûlölet,
ármánykodás, önzés és harag, düh, mágikus rontó praktikák, indulatok,
megcsináltatások, bosszú, perverz cselekedetek stb. Egyszóval mindenrõl
szól, ami az emberi közösségekben, ez esetben a paraszti társadalomban
nyíltan vagy titokban megesett vagy megtörténhet az emberrel.

Túlzás nélkül hõstettnek nevezem azt a rendszert, amit (látszatra)
egyetlen faluközösség kimunkált olyan módon a maga számára, hogy
általa kézben tarthassa tagjainak szelíd, szelídebb, máskor vad szenvedé-
lyeit, hogy lelki szeizmográf gyanánt számon tartsa és tükrözze a szerelem
mikor finom rezdüléseit, mikor viharos, érdekbõl is fakadó, indulatos
kilengéseit, de olyanképpen, hogy örök és általános emberi legyen.

Tudományos munkám (talán egyedi) konvertálására Füzi László1

egyik értelmezése késztetett. Az Amikor az ember nincs es ezen a világon

1 Lapok a szerelem eposzából. Bárka, 2010. 1. sz. Békéscsaba



címû hatalmas, hétszáz oldalas Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs

Csíkszentdomokoson alcímet viselõ monográfiámat elolvasta, így írt a
könyvrõl: „…a paraszti világ szerelmi eposzának lapjai tárulnak fel
elõttünk. Az így megmutatkozó, vallomásokból, apró megszólalásokból
vagy éppen nagy monológokból összeálló nagyeposznak vannak általá-
nosítható, a parasztság egészére vonatkoztatható és jellegzetesen
székelyföldi vagy éppenséggel csíkszentdomokosi vonásai.”

Meglátása azóta sem hagy nyugton. Egyrészt azért, mert a nagy
monográfiámba beépülõ, rejtõzködõ eposz realitása bizonyítási kény-
szerré lett olyan értelemben, hogy a paraszti szerelem csaknem minden
szegmentuma rendre-rendre elõtérbe (prim plan, filmes nyelven) került
azáltal, hogy az élethelyzetek, nemek, korok, státuszok egymásból
kinövõ, egymást erõsítõ-gyengítõ elemei úgy sorakoztak, mint a zon-
gora, egész és fél, magas és mély hangot megütõ fehér és fekete
billentyûi, úgy gomolyodtak, mint a le-, illetve feltekert fonal szálai.
Másrészt pedig azért, mert a három nagy sorsforduló kultúrájának,
szokásvilágának vertikális kutatása után már nem tudom sem annyira
lineárisnak, sem annyira kereknek, gömbölyûnek látni ezt a világot,
amilyennek sokáig látta, látja a néprajz, illetve a folklorisztika. A 2100-
nál is több kérdésemmel, melyekkel éveken át a néprajztudomány
igényével, a magam meglátásaimmal, módszeremmel faggattam csík-
szentdomokosi adatközlõimet, a felszínre hozott válaszok többszörösé-
vel szembesültem. Ezeket raktam át, raktam össze botorka eposzba,
melynek vezérgondolata immár a test és vágy bonyolult küzdelme,
viaskodása a paraszti társadalom emberének lelkében, értelmében,
testi bizsergésében.

Példaképem a Kalevala, „a finnek nagy nemzeti eposza”2, „a finnek
népeposza”3, „a finn nép õsköltészetének összefoglalása”4 volt, amit
Lönnrot Illés5 az évtizedekig gyûjtött folklórelemekbõl állított össze.
„A folklorisztika szokásjoga alapján – a különbözõ helyeken és külön-
bözõ énekesektõl hallott történeteket szerkesztette egybe. (…) A Kale-
vala folklór eredetû alkotás. Számtalan archaikus szokás, hiedelem
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mellett a népélet jeles alkalmairól is képet kap az olvasó. Ilmarinen
lakodalmának leírásában ráismerhetünk a magyar folklór bizonyos
elemeire is”6. Szerb Antal azt is vallja a Kalevaláról, hogy „csakugyan
népi termék, a népi eredetû irodalom leghatalmasabb és legkiválóbb
alkotása”7.

Hasonlóképpen munkálkodtam magam is azzal a különbséggel, hogy
egyetlen nagy székely-magyar faluközösség több mint 300 adatközlõ
tudását kutattam, vizsgáltam, faggattam a születés, házasság, halál,
nemiség hagyományos kultúrája felõl, mintegy 50 esztendõn át.8 Az
összegyûlt hatalmas tapasztalati tudásból, világszemléletbõl, hitbõl,
cselekvési mintákból „teremtettem” egyetlen személyt, aki koránál,
értelmi-szellemi, érzelmi képességénél, adottságánál fogva kívülrõl is,
belülrõl is mindent hall, lát, tud, mindenre emlékezik. Így alakult ki
életbölcsességének okán, eszmei határoktól függetlenül egy (születési
helyénél fogva) csíkszentdomokosi eposzi hõs prototípusa szûkebb és
tágabb értelemben egyaránt. Az eposzokról tudott sok hasonlóság
ellenére nem állítom, hogy jelen mûvem egyértelmûen eposz, de azt
sem, hogy tõle idegen. Ezért a szerelem és erotika különálló egyéni és
közösségi történeteit, történéseit egyetlen reprezentatív személy tudá-
sa és szemlélete gyanánt összegeztem, és Õt, Róza nénit ruháztam fel
velük, biztattam arra, hogy meséljen el mindent, egyedül. Kutatói
tapasztalatom indokolja, hogy az eposz elbeszélõje, hõse nõ legyen. Ha
férfi lenne a narrátor, sokkal szegényebb, sivárabb lenne az eposz lét-
és tényértéke, szellemi állománya, súlya. Benne, Rózában egyesült, állt
össze egy nagy tanú és jellem, általa tükrözõdik a falu társadalmi,
erkölcsi, vallási, népjogi, gazdasági folyamata, arculata életkorról
életkorra. Nélküle hézagos lenne az örökös férfi-nõ viszony egyetemes,
de sajátos paraszti palettája, a paraszti szerelem és erotika testi-földi-
égi lélek centrikus aránya.
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A szerelem és erotika történései – eseménygazdag történetsor – a
közösségi mozgások, nyüzsgések szövetében eposzi arányok képében
állnak össze, élõ, nyers nyelvezettel elbeszélve.

Az én eposzom a tudományos és kevésbé tudományos általánosítók
és általánosításokhoz képest példatár: a kész, olykor naturalista tények
variánsait beszéli el, a folklóralkotások egyik jellemzõjét – a variálódást
– jeleníti meg, és nyújthat – szándékom szerint – alapot egy valós
paraszti világszemlélet hitelesebb megrajzolásához. Erre a lépésre,
mint említem, több évtizedes kutatómunkám késztetett és jogosított
fel. Hitemben megerõsített az a tény, hogy a hitelesített eposzokat sem
egyetlen gyûjtõ alkotta, hanem egyetlen ember, aki összeszedte egy-egy
történés, személyiség, jellem mozaikköveit, és freskót teremtett arról,
amirõl a legtöbbet tudott és érdemesnek tartotta megmenteni az
elkallódástól az utókor számára. Ez a példa is serkentett tehát arra,
hogy összetereljem egy karakteres faluközösség szerelmi, nemi kultú-
rájának végtelen, teljességében talán soha el nem érhetõ megnyilvánu-
lásainak elemeit, és a 21. század elsõ évtizedének vége felé összerakjam
általam átformált „eposszá” mindazt, amit 1972-tõl ez ideig megismer-
hettem az emberi lét, egy közösségi lét látható és láthatatlan valósá-
gáról. Arról a kultúráról, amit a folklóralkotások másik két jellemzõje
– a közösségi és hagyományozódás – éltetett az örök idõ, a folyton
változó idõ mélységeibõl és felszínérõl.

Az általam összeállított eposz alapproblémája az emberi lét értelme,
az élet folytonosságának tudatos és ösztönös megélési vágya, izgalma,
titka. Az is, hogy mindezekbõl ki mit él meg, mit tapasztal az egyén,
mit oszt meg másokkal, hogy közösségi élménnyé, tapasztalattá és
tudássá álljon össze. Hogyan, milyen módon és mikor alakulnak ki
érzelmi világának összetevõi? Milyen és mekkora részaránnyal bír a
nemiség kialakulásában az egyéni és közösségi, a tudatos és ösztönös
késztetés? Eme kérdésekre az élet dolgainak látható, megtapasztalható,
aztán láthatatlan valóságának teljesebb, de sohasem teljes megismeré-
se, megértése hajtott-vonzott valami nyugtalanító belsõ kényszer gya-
nánt.

A paraszti társadalomban az erotika egy különös spirituális szubsz-
tancia, egyszerre taktika és stratégia: a megélt lankadatlan nemi vágy
és esemény vég nélküli el- és kibeszélése az a „tûzrevaló”, aminek
eszmei és lelki dimenziójára egyik adatközlõm világított rá: „Annyit

64 Aranyág



nem imádkozunk, s egyeb dolgainkról sem beszélünk annyit, mint
errõl” – mondotta. Ez a vallomás fejti meg számomra a titkát a
nemiségrõl, szerelemrõl megfogalmazott tapasztalati, elméleti (!) és
gyakorlati tudás gazdagságának. Eme szóbeli tudás folytonos kibeszé-
lése, követése, mérlegelése, az egyéni és közösségi, nemritkán ellent-
mondásos tapasztalatok ütköztetése vezetett rá arra a felismerésre,
hogy a teljes fogalomkört, a nemiség írott, akadémiai tudása mellett,
illetve már elõtte, óriási „népi klinikai tudásnak” tekintsem. Mert nyílt,
közvetlen, egymást érdeklõ és foglalkoztató, vagyis közönymentes
közösségi „intézmény”. Nem a közvetlen egyénre utaló eredmény a
vezérelve, hanem a közösségi érdek érvényesülése. Ez a könyv a
születéstõl a halálig mindent behálózó, mindenhol jelen levõ szerelem
és nemiség szóbeli története. A paraszti élet mélységeinek, magassá-
gainak, harmóniájának véget nem érõ, de folyton újrakezdõdõ ellent-
mondásainak végigjárása.

Szakmai hitem, éthoszom szerint a Cérna és tû folklór fogantatású
alkotás: hagyományos szokások, régi és új erkölcsök ütközése, érdekek,
indulatok, érzelmek, életszemléletek, csalódások, kiábrándulások stb.
sodródása, elbeszélve.9 A többnyire elsõ, de harmadik személyben is
elmondott erotikus történések kivétel nélkül tényszerûek, semmi sem
fikció és nem belebeszélés. Megérlelõdött bennem az emberi, sajátosan
a paraszti lét egy egészen különös törvényszerûsége, amit a mechanika
egyik fontos találmányában láttam, de soha nem gondoltam arra, hogy
nemi referencia/analógia is rejtõzhet, rejtõzik benne. Kutatói munkám
torlódó tapasztalatával eljutottam a centrifugális és centripetális,
vagyis egy központtól távolodó, központhoz közelítõ metafizikai erõ
gondolatához, képzetéhez. Ennek az erõnek mechanikai valóságát
gyermekkoromban ismertem meg cséplések idején, amikor bámultam,
de nem értettem, hogy a tüzes kazán tetején milyen funkciója lehet
annak a két golyónak, melyek egy függõleges tengely körül két karcsú
karra illesztve keringenek, mikor nagyobb kört írva, magasabbra
emelkedvén, mikor lennebb ereszkedve, és mintha rájuk hallgattak
volna a hatalmas lendkerekek, mint valami szófogadók, gyorsabban-
lassabban forogtak. Gépész édesapám magyarázatából annyit megér-
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tettem, hogy ezek összejátszanak: a gõzkazánban keletkezett gõz
nyomása, a feszültség, a cséplõgép megterhelése. Az a két golyó a vele
együtt dolgozó karral parancsol a nagy gépnek és fordítva. Hagyták,
hogy dolgozzon a gép, lendüljön, pazarolja, de csak mértékkel az
energiát, lökje ki magából a gõzt, máskor pedig lassan, erõlködve-pö-
fögve, lassúbb fordulattal forogjanak lendkerekei, de csak módjával.
Aztán rájöttem, iskola nélkül is, hogy ezt csinálja a gõzmozdony is.
Hogy mi köze ennek a fizikai-mechanikai törvénynek az erotikához, a
szexhez? Ez egy ártatlan gyûjtés alkalmával világosodott meg bennem.
Amikor azt kérdeztem az egyik adatközlõmtõl, hogy az öregek hallga-
tóznak-e, amikor az új házasok a szomszéd szobában a mézes hetüket
élik, azt válaszolta: „Há hogyne. Hallgassuk, hogy mennek-e a fiatalok
Gyergyóba. Ha ütemesen dohogtak, mint a mozdonyok fel Garadoson,
Marosfõ felé, s az ágy es éppe úgy recseg, örvendtünk, hogy jó úton
vannak, haladnak. Ugye, Gyergyó felé meredek a pálya, a két mozdony
erõsen húz, kapaszkodik, ütemesen dohog, aztán Marosfõ tájékán
lelassulnak. Csak lihegnek, szuszognak.” Fedõ-takaró beszédbe csoma-
golt, aztán megfejtett remek metafora, amihez hasonlót kutatásaim
során számtalanszor találtam.10

És a parasztemberrel/az emberben mi történik szeretkezés elõtt,
közben és utána? Mi szabályozza, mi hevíti, mi lendíti, aztán mi fogja
vissza, mi csillapítja indulatait? Válaszom: a szerelem, testi vágy és
erõnlét, az erotika, a vallási, társadalmi, biológiai, életkori stb. normák,
szabályok összejátszása. Másképpen szólva, itt is „a két golyó” effektusát
látom: a belsõ és külsõ erõk harmóniáját, aztán zavarát, titokzatos
erejét, ösztönszerû, olykor irracionális indulatok heves összecsapását,
emelkedõ, ereszkedõ lüktetését.

Azonban nem csak az erotikáról, szerelemrõl szól ez az eposz.
Sodrásával magával hozza a mindennapi élet foglalatosságait, a falu
egészének differenciált rétegzõdését, ki mivel foglalkozik, milyen
társadalmi rangja, megbecsültsége van; az egyén vallásos életét, az
egyházhoz, hitélethez, iskolához, hagyományos viselkedési, erkölcsi
normákhoz való viszonyulását, devianciáját, a hagyományos és rend-
tartó értékrend lazulását. És mindezt azért, mert a paraszti társadalom,
a székely-magyar kivételesen – ezt elfogultság nélkül, néprajzkutatói
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pályám tapasztalata alapján állítom – a világ legpragmatikusabb
társadalma: sem a vallás, sem az erkölcs, sem a szerelem nem öncélú,
nem csak magáért való tényezõ az életében. Kutatásaim nyomán
alakult ki ama élményem, hogy a paraszti lét egészében egy különös
tradukció: az életvitel egészen természetes dolgaiban benne rejlik az
erotika, a szerelem, a szerelembõl pedig nem hiányzik az élet pragma-
tizmusa. A paraszti szerelem semmilyen értelemben nem vegytiszta
állapot, hanem életmód. Egyszerre van benne az Élet, a Munka, a
Halál: három, nem ritkán zsarnoki „nagyhatalom”. Egyiknek sem lehet
ellentmondani. Ebbõl az eposzból az is kiolvasható – mint a paraszti
szerelem és erotika sajátossága –, hogy a szerelmi együttlétben, ennek
megvalósulásában mennyire meghatározó szerepe van a környezetnek
is, az erotika házon kívüli terének/tereinek, melyek a titkosítás ellenére
mégis közismertek. A tiltott és titkos szerelem térfolklórjának nevez-
ném ezt a kitalált/feltalált mûfajt. Az is tanulságos, hogy intézményi
szempontból a nemi felvilágosításban, nevelésben legkevesebbet a
család, iskola, vallásos nevelés játszik a generációk közt áramló
tapasztalati (lehallgatott, ellesett) tudással szemben.

A könyv nem szájbarágó tételeket hirdet a szerelem, az erotika
valamilyen vonatkozásáról. Nem tanít, mint a tankönyvek, ismeretter-
jesztõ kiadványok, hanem egy egészen bonyolult élet szövevényét tárja
fel, szövevényt, melyben a szálak hol egymás mellett, hol összesodródva
viszik egymást, viszik a teljes életet a tapasztalati tudás és tudásélmény
törvénye szerint. A paraszti szerelem maga a paraszti lét semmi
máséval össze nem téveszthetõ lét monumentális freskója. Benne öröm,
bánat, szenvedés, sírás és kacagás, durvaság, kegyetlenség, gyöngéd
simogatás – szóval az ember testi-lelki-értelmi valóságának majd
minden húrja, rezdülése megtalálható. Ennek az eposznak nincs
egységes cselekménye11, mert csupa cselekmény, nincsenek néven
nevezhetõ hõsei, mivel a falu csaknem minden embere szereplõ, illetve
elképzelhetõ hõse. Ezért és innen a kérdés.
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KI AZ EPOSZ HÕSE?

Egy egyetemes székely parasztasszony, EGY ÉS BENNE MINDEN-
KI, aki leányka korától élete alkonyáig mindent megélt és átélt. Õ a
nemiség egészen bonyolult és tartalomgazdag univerzumának, minden-
tudójának megszemélyesítõje, hordozója. Õ az, aki a népmesék bölcs
öregasszonya, öregje, a homéroszi eposzok Nesztóra nõi változatban.
Kislány, serdülõ fruska, szerelmi vágyat ébresztõ és legyûrõ leány,
megesett, csalódott, önemésztõ, boldog és elégedett, erotikus vágyat
bizsergetõ hajadon, férjhezmenetelre cseperedett, aztán beteljesedett
menyasszony, nemiség dolgaiban elõbb tapasztalatlan, aztán generáci-
ós társaitól is folyton tanuló menyecske, féltékeny és megféltett
asszony, férje szeretetét élvezõ, de nemi durvaságait, félrelépéseit
elszenvedõ-eltûrõ, azokon szemet hunyó, nemi gyönyört ritkán megélõ,
inkább elszenvedõ, de emlékezetes nemi örömeit mégis számon tartó,
nem tagadó, testi vágyainak lankadását észlelõ rezignált ember. Más
szóval, a biológiai és társadalmi pubertás fokozatait végigjáró, megta-
pasztaló, azokat paraszti bölcsességgel értelmezõ típus, aki az ösztöni
állapottól a tudatos nemiség és szerelem felívelõ, majd hanyatló
görbéjét éli, jeleníti meg. Õ az ÉN-tudat globális generációs megteste-
sítõje: a gyermek ÉN, serdülõ ÉN, leány ÉN, érett asszonyi ÉN,
öregasszony ÉN hordozója. Általa és neki köszönhetõen rajzolódik ki
a paraszti társadalom másfajta története, sajátos szerkezete, rétegzõ-
dése, szellemi-érzelmi arculata, hossz- és keresztmetszete. Õ tehát nem
egy hõs, mint a híres eposzok elbeszélõi. Egyszerûen egy paraszt-
asszony, az évszakok hozta hétköznapok, mindennapok és családi
ünnepnapok asszonya: fiatal is, idõs is, özvegy is, elvált, egyedül élõ
is, de nem félisten, mint mondám, mint az eposzok hõsei. Talán olyan
értelemben mégis az, hogy 14 gyermeket szült, mindeniket iskoláztatta,
és õ kísérte ki az örökre elszenderedetteket, a három generációt
magában tartó házból mind a két részrõl való szülõket, nagyszülõket,
maga szülte gyermekeibõl is a temetõbe. Õ a családi sírok gondozója,
a családi emlékek ébren tartója, az évfordulós ünnepek számon tartója,
szervezõje… Narrátorként Õ megélõje, résztvevõje, ismerõje, megítélõje
minden eseménynek. Benne is él, távolról is figyeli-tudja, számon tartja
az eseményeket, eleven beszédével képes megjeleníteni a nemiség
mikor derûs, mikor borús, mikor rajongásig sugárzó, mikor érdes,

68 Aranyág



mardosó világát.12 A magasztos, természetes és természetesség szint-
jén beszél, gondolkodik, dönt, ítélkezik, véleményt mond. A BESZÉL-
GETÉSEK-be szerkesztett sorozatból rejtetten sugárzik és vibrál a
paraszti szerelem és erotika hármas, sajátos erõvonala: a vágy, a
szégyen és a félelem. Elbeszélõ stílusjegye, hogy a mindig elõtérben,
napirenden levõ kis és nagy eseményeket odataláló hiteles történetek-
kel példázza. Diskurzusa a valós életrõl szól. És mert számára ez
élettapasztalatából adott, Õ nem valamely mitológiai istenhez fordul,
hogy segítené meg elbeszélni történeteit, élettapasztalatát, mert rájött
arra, hogy ebben a környezetben, amelyben él, a szerelem és erotika
maga az isten, akivel együtt él és általa, vele viaskodik az ember.

Az én eposzom hõse mindent a saját szemével lát, saját fülével hall,
mindenkit ismer és mindenkirõl tud, mindent a saját, igazából a falu
szavaival mond el. Egyenes, ám mégis metafora-, hasonlatgazdag
beszédével, hitével és hitelességével a sokarcú erotikát jeleníti meg
minden velejárójával. Mestere a mágikus képalkotásnak, az össze nem
tartozó dolgok, jelenségek titokzatos összekapcsolásának. Néprajzkuta-
tóként az õ érzés- és gondolatvilágába sûrítettem bele mindent, amit
több mint háromszáz, kiváltképpen 35 kiválasztott adatközlõ szemléle-
tébõl szûrtem ki.

Róza néni nem írói alkotás, és mégis az: olyan, mint Móricz Joó
Györgye. Õ magamagától alkotódott azáltal, hogy adatközlõim tudását,
sorsát, világlátását, hangját, gesztikulációit, mindent ráruháztam, mint
valami örökösre, közösségi õsvagyon és juss megõrzõjére, gondozójára.
Bevallom, az absztrahálás mûveletét nem mellõzhettem. Erre az eposz
törvénye kényszerített. Most viszont, hogy eposszá gyúrtam a nõi
sorsokat és közvetve a férfisorsokat is, úgy látom – ami különös
elégtételem –, hogy Rózában sok egyetemesen tipikus nõi vonás, elem
dereng át a nagy írók alkotta nõk életébõl. Anna Kareninára, Bovaryné-
re gondolok, a mindennapi elemi örömök és drámák hordozóira.
Természetesen sok minden más törvényszerûen, objektíven kimarad
belõle. Kimarad például az öngyilkosság, a valahova elvágyódás, a
valahova elmenés szándéka, ami halványan ugyan megjelenik, de
a nosztalgia szintjén meg is reked. Õ is, mint valamennyi asszony és
ember (férfi) foglya a falu társadalmi normáinak, annak a szokás- és
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normarendszernek, amit õk maguk védelmeznek, tartanak fenn hagyo-
mány gyanánt, hogy ne csõcselékesedjenek el. Ennek jelenségét
azonban érzik, vele élnek és félnek tõle. Nem tudnak kitörni sem a
maguk életébõl, sem a közösségébõl.13

Róza – ismétlem magam – nem írói tipizálás teremtménye, hanem
objektív néprajzkutatói munkám gyümölcse, aki kutatói munkám évei
alatt emelkedett a szemem láttára eposzi hõssé: az õ egyéni tudása
több mint átlagos, ezért mindenki fölötti, ám természetes szerénysége
és tapasztalati tudása által Õ egy földön járó parasztasszonyi fenség.
A plusz terhelést észrevétlenül bírja és elbírja.

Néhány szót az eposz leitmotívumáról: a cérna és a tû metafora-
párról. Történetük, a látszat ellenére, nem egyszerû, nem banális. Két
metafora (rejtett hasonlat), két ártatlan eszköz, két pólusszimbólum,
melyeknek semmi közük az erotikához, ám a mesteri képalkotásnak
köszönhetõen összeérintésük nyomán mégis olyan szikra pattan ki,
ami, köznyelven szólva, „kiveri a biztosítékot”. Megszemélyesítve: az
egyik hímnemû, a másik nõnemû. Összetaláltatásuk „pillanatnyi idõt”
(!) vesz fel, melyben létrejön valami olyasmi, mint ami létrejön a
szobrász- vagy festõmûvész keze alatt: a pillanatok megragadásának
varázsa. Olyan pillanat, mely magában hordozza az összetalálkozás
rejtélyes, sejtelmes elõzményét, jelenét, jövõjét, távlatát. Abban a
pillanatban „az ember úgy érzi, hogy nincs es ezen a világon”, abban
a pillanatban megszakad az élet, mint a fény, ha a villanykapcsolót
lekattintják, de összerezzenésükben vissza is kattintják, és kezdõdik
valami más. Ez az állapot éppen olyan sorsforduló/sorsfordító, mint a
születés, házasság, halál liminális állapota. Attól a pillanattól mindkét
pólus társadalmi és biológiai helyzete, megítélése és megélése megvál-
tozik. Mind a két pólus szakított korábbi állapotával, átlépte a
társadalmi és biológiai pubertás küszöbét. Az átlépés eseménye titok-
ban esik meg, ám visszafordíthatatlanul kitudódik a falu sajátos
kommunikációs rendszerének köszönhetõen, aztán koncentrikus körök
gyanánt hírré válik. Arany Jánossal szólva „A hír, ha kivált rossz, mint
levegõ terjed, / Nehéz kikerülni, hogy bé ne leheljed.” Ezt a fordulatot
fogalmazzák meg Csíkszentdomokoson eufemisztikus szólásmondás-
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ban egy alany (õk, ezek), egy állítmány (befûzték), két tárgy (cérna és
tû) által. A szólás egészében jelentkezõ es/is határozószó azt jelzi, hogy
a cérnát és tût tartók ugyanazt tették, amit más. Nem õk az elsõk, s
nem is az utolsók. Vétkük, bûnük folytonos, vagyis, Senecával szólva:
„örök”. A paraszti erotikára jellemzõ szemérmesség megjelenítése a
metaforák által kifele rejtett, befele intim dinamikát sejtet. Az, aki erre
érzéketlen, vulgárisan fogalmazza meg két fiatal (tû és cérna) intim
eseményét? „X es felcsinálta/felkeccentette Y-t.”14 Az, ami csúcshódí-
tásnak tûnik, hosszas tanulás, tanulgatás, tapasztalati próbálkozás/
gyakorlás végkifejlete, „a meredek hágón” való kapaszkodás nehézsége
nem a tettesekben tudatosul, a sikert, „a csúcs elérését” a sejtelmes
tudomásvétel nyugtázza: „Azok es béfûzték a cérnát a tû fokába.”
Viszont nyugtázza ennek utórezgéseit, értelmezését is anélkül, hogy
személyre utalna: „Hát ha mozgassák a tût, bé tudnád-e/bé lehetne-e
fûzni a cérnát?” Ez a pillanat indítja el az egyén másfajta (erotikus)
történetét, amiben szintén nyelvi lelemények jelenítik meg az egyéni
nemi élet más-más, titokzatos fordulatait: a tûbõl zabos tarisznya lesz,
a cérnából ló: „A ló es oda menyen (szalad), ahol a zabos tarisnyát
rázzák”. Ebben a metamorfózis sorban megjelenik az önfelmentõ
közmondás/szólásmondás: „A lúd talpa sem látszik a vízen”; „Az
éjszaka járt-e macska a kamarában?”A nemi alkony tüneteit (diagnózi-
sát) már az asszonyok fogalmazzák meg, szintén metaforákba sûrítve
azt, ami a „csúcsról” való leereszkedés szindrómáit tömöríti össze az
elõbbiek stílusában: „Mi már olyanok vagyunk/úgy vagyunk, mint
Szent József s Mária”; „Az enyémnek (a férjnek) kezdett lejárni a
betyársága”; „Az enyém is kezdett leszegényedni ezen a téren”; „Már
az enyém sem csinál/tesz nagy kárt bennem”.

Hangsúlyozom, A cérna és tû mint szerelmi népeposz folklóralkotás
és egyben kulturális antropológiai mû, amit azzal a szándékkal
ötvöztem, állítottam, raktam össze, hogy teljesebbé tegyem azt a képet,
ami népünk társadalmi, lelki, érzelmi világáról még mindig hiányosan
él.15 Következetes törekvésem, hogy az ember ne tûnjön csupán fizikai
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testnek, hanem léleknek is, gondolkodó, vizsgálódó, értelmezõ lénynek.
Talán Pasteur mondotta egy alkalommal, amikor megkérdezték, hogy
szerinte mi a különbség az ember és a nád között? Emlékezetem szerint
azt válaszolta, hogy az ember is olyan, mint a nád, azzal a különbséggel,
hogy az ember gondolkodik és cselekszik. Róza minden szava az érzõ,
gondolkodó, emlékezõ és cselekvõ emberrõl tanúskodik. Tovább gön-
gyölítettem ama szemléletemet, hogy minden univerzálist csak lokális
kutatással, lokális példákkal lehet fenntartani. Eposzom érzékeltetni,
tükrözni képes egy adott paraszti közösség sajátos és egyetemes
lelkivilágának, eszmerendszerének, cselekvési dimenziójának, sûrûsé-
gének szövevényes hálóját, minden generáció emberi arculata nyílt és
latens alakulásának dialektikáját. Másfajta történelme annak, amiben
él, ahogyan él, amiért él önmagáért és másokért, a hagyomány és
változás jegyében. Ezt éreztem ki adatközlõ(i)m vallomásaiból: nem-
csak a múltról, valami mozdulatlan állapotról beszél valahány, hanem
arról is, ami „most másképpen van, másképpen lesz.”

Ez a könyv tagadása a közgondolkodásban máig elterjedt ama
szemléletnek, hogy a paraszti élet- és világszemlélet zárt és elmaradott.
Tagadása olyan értelemben, hogy éppen eme társadalom belsõ, önmaga
számára fontos nyíltságának és nem az önös befele fordulásnak
anakronisztikus eposza. Az autonóm cselekvés dicsérete. Szakmai
elégtétel és öröm, hogy eljuthattam eme megismerés és felismerés ilyen
fokára, változatára. Ehhez viszont ama deontológiai hitvallás kellett,
mely mintegy 2100 kérdés kimunkálásában, 1750 órányi, közvetlen
emberi, meghitt beszélgetésben, mintegy hét esztendõre becsült, ma-
gam által hozzáadott idejében öltött testet. És beszél egy olyan
sajátosságról, amit ennyi munka után elégtétellel merészelek megfo-
galmazni: a rendtartó székely falu elvének a lelki világban való érvényes-

ségére is gondolok. Az együttmûködés, a kaláka, a magyar paraszti
társadalom, a székely-magyar társadalom nagy és máig korszerû
vívmányára gondolok, mely nemcsak anyagi, közigazgatási vonatkozá-
sában, a munka és életszervezés vitelében, a belsõ és külsõ környezet
fizikai védelmében és intézésében érvényesült, hanem az érzelmi, lelki,
az egyén diszkrét intim világában is. Annak az emberi szükségletnek
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„rendtartása” ez, mely a szerelem és testi vágy, az erotika dolgaiban
is kölcsönös segítségre, harmonizációra szorul a tapasztalatok, a
tapasztalati tudás kibeszélése/megbeszélése által. Ezt a szükségletet
most a média próbálja intézni elvontan, könyvízûen, kívülrõl, nem
szembesülve életünk eme világának valós tényeivel.

Ezért a különös „hõseposz” 33 beszélgetését olykor olyannak is látom,
érzékelem, mint a tenger vizét, amibõl egy maréknyi szinte színtelen,
íztelen, erõtlen, de egészében, teljességében olyan zúgó, morajló és
erõs, mint a tenger vize.

SZEMELVÉNYEK A BESZÉLGETÉSEKBÕL

Elsõ beszélgetés arról, hogy azok es béfûzték a cérnát a tû fokába; aztán

a közösülésrõl

Ha jó az idõ, kiülünk a kapu elõtti padokra így asszonyokul, mint én
es, vaegy ember es odakerül s beszélgetünk ezt-azt, errõl-arról: tyúkot
ültetünk, keltetünk, palántálunk, kapálunk, szénát csinálunk, búga-
tunk, futostatunk, hágatunk, malacoztatunk, borjúztatunk, csikózta-
tunk, s úgy. Végigbeszéljük az elmúlt idõt. Aztán el-elmegy elõttünk
hol egy leány, hol egy legény, vagy együtt, utánuk nezünk. Az egyik,
aki többet tud, mint a többi, azt kérdezi: „Tudjátok-e, hogy ezek es
befûzték a cérnát a tû fokába?” S evvel más irányba fordul a beszéd…
A közösülésrõl kezdünk beszélni… Most azt mondják a fiatalok, hogy
szex…

Erzsi, az es, mintha nem tudná, hogy mirõl lehet szó, azt kérdi, „Mit
fûztek essze?” Erre egy nagy kacagás lett. „Ejisze maga úgy született,
hogy ki volt lyukasztva? – kérdezi a másik. Hát nem fûzött bé cérnát
a tûbe, mikor leány volt? Egybõl eltalálta az a valaki a tû fokán a
lyukacskát? Rég lehetett, ha maga nem emlékszik, milyen es az, amikor
elõször fûzik bé a cérnát a leányba! A leány nem akarja, a legény igen,
a leány hol ide farol, hol oda farol. A legény cérnája hol erre hajlik,
hol arra, csak éppen oda nem talál, hova kellene. Aztán egyszer csak
felfeszíti a leányt a kerítésre vagy a kapura, vagy lenyomja s belétalál-
tassák. Attól fogva feszt gyakorolják, a tû jobban s jobban megáll, a
cérna nyálazás s bödörgetés nélkül is belétalál, s akkor mondjam-e
tovább, hogy a varrás nyoma kezd látszani?”
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Erõsen szeressük ezt a beszédet: annyit nem imádkozunk, s egyéb
dolgainkról sem beszélünk annyit, mint errõl.

Egy alkalommal egy kotnyeles leányocska, azt se tudom, hogy
sündörgött oda innet a szomszéd háztól, azt kérdi nagy ártatlanul:
„Róza néni, mi a közösülés?”

Na ne félj, mintha darázsfészekbe döfött volna, mindenik erre
felkapta a fejét. Az egyik azt mondta, hogy õ ilyent nem kérdezne
társaságba, szégyen ilyent eléhozni, ez nem ide való beszéd. Egykettõre
letorkolták.

– Én megmondom, nem kertelek – vágott közbe egy másik –, a
közösülés az, amikor öt perc alatt annál jobbat csinálni nem tudsz.

– Én azt mondom erre – szólt egy harmadik –, hogy az, amikor
csillagokat látsz.

– De akkor egy pillanatig se nem élsz, se nem halsz! – vágott közbe
egy másik asszony. Olyan érzés, amikor az ember nincs es ezen a
világon. A férfinek az övé feláll, s az esze megáll.

A békesség helyreáll egy közösüléssel. Egy közösülés dönti el a
békességet. Met ha engedelmeskedel, akkor másnap úgy beszél az urad,
mint egy mozsika. De ha nem, akkor csak buff, buff, buffog, mint a
bika. Még akkor es, ha valami más dologból került a nézeteltérés,
megbékél, met az ágyba megkapta a békességet. Másnapra mindent
elfelejt. Egy varázserõ kell legyen ebbe. Ezt ejisze a Jóisten így rendelte,
s azért rendelte így a férfi s a nõ életit, hogy ezen keresztül meglegyen
a békesség. Egy olyan orvosság, ami mindenre jó. Egyesülnek. Ezen
keresztül van békesség a családban, ez erõsíti meg a családot.
A szerelem, az hit. A közösülés örömszerzés, gyermeknemzés, de a
családi béke megtartásában, helyreállításban is nagy szerepet játszik.
Amit nem lehet elérni szóval, mert nem kérek bocsánatot, nem alázom
meg magamot, de ha hozza közeledem, megérintem, minden megvál-
tozik: meg tudják békíteni magikot egymással. Reggel má szóba se jõ
a tegnapi nap. (N. 48 éves voltam, mikor így gondoltam.)

Az asszon azért azt es megengedi, hogy na, „ha fáradt vagy, egyet
pihenjél”. Egyet aluszik az ember, s ha az asszon megebred, akkor vagy
megöleli az embert, keresztülöleli, valahogy úgy teszi a kezit, hogy
méges csak érezze az ember, hogy õtöt keresi, hogy ott van-e. Met
vannak olyan emberek, hogy nem kell tapogasd, hanem csak elhúzd a
kezedet a testin, má tudja, hogy szeretetet jelent. Ha teszed magadot,
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hogy csak aluszol, s csak úgy álmodba tapogatod, a férfi minnyá má
kedveskedik, má borul oda, s má õ es kezdi tapasztani a fehérnépet, s
megadni azt a tiszteletet s szeretetet, amit ezelõtt kapott. S ez aztán
így megy tovább, s hozza maga után azt…, ami kell.” (N. Ezt 77 éves
tapasztalatommal mondom.)

Ott volt Árpád es, az emberem. Hallgatott, hallgatott, aztán ahogy
elhallgattak a fehérnépek, megszólalt:

– Én azt tartom, hogy a nemi élet, a közösülés az élethez tartozik.
Mint a házasság, a halál s a születés. Há nem es beszéd! De hát anélkül
nem tudunk megszületni s létezni. A békesség es helyreáll egy jóízû
közösüléssel. Az egy olyan orvosság, ami mindenre jó. Valami varázserõ
kell legyen benne!

Aztán megszólalt egy másik es a pad végén, s azt mondja: „Azért
nem kell annyira túldicsérni, mert a közösülés sokszor zsarnokság is.
Akkor is, ha asszony vagy, s akkor es ha leány vagy.”

A közösülés szerelem vagy szeretet nélkül olyan, mint a pityóka só
nélkül. Ez a valóság. Ízetlen. A pityókának sincs íze, ha egy kicsi sót
nem hintesz rea. A legtöbb fehérnép ebbe a helyzetbe van. Mikor
lefekszik, az urától má undorodik. De az életit el kell ott töltse, met
oda kellett menjen. Odaadja magát, „Má végezd el a dolgodot”, gondolja,
de nem szereti. Azt az 5-10 percet valahogy kibírja, s avval kész.

Inkább a férfinak fontosabb a közösülés. Van fehérnép es, amelyik
követeli. De hogy szerelembõl s szeretetbõl jöjjön létre, az jobban a
fehérnépnek fontos. A fehérnép arra vágyik, hogy egy kicsit szeressék,
dédelgessék. Hogy egy kicsi szeretetet kapjon. Legyen benne egy kicsi
lélek. A férfinak az kell, hogy végezze a dolgát, s készen van. Ürüccse
ki a zacskóját, s menjen tovább.

Második beszélgetés arról, amit a leányka kérdezett: mit sejt és mit nem

a gyermek a közösülésrõl? Mire kíváncsi a gyermek és a serdülõ? Hogyan

fedezik fel a másik nemet? Erotikus kísérletezések – a megismerés

titokzatos útjai

Errõl többször beszélgettünk. Hol ezt, hol azt.
(…) Aztán egy alkalommal szóba jött, hogy a mai fiatalok, de már a

gyermekek is többet tudnak a nemi életrõl, mint mi. Nagyképûsködnek,
nem lehet bírni velük. Azt mondják, hogy az iskolában taníccsák az
ilyesmire.
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– Taníccsák a sújt – vágott rea egy fiatal menyecske. – Amikor a
könyvbe az a lecke következett, a tanárnõ átlépett rajta, hogy ezt az
év végén fogják tanulni. Eljött az év vége, s a lecke elmaradt.

– De azt mét kell tanyítani?! – vágott közbe Árpád. Õ mondta, s
igaza volt, hogy a nemi életet nem kell tanulni. Ahhoz se tanár nem
kell, se igazgató nem kell, se tanfelügyelõ nem kell… Ez természetes
dolog. Mindent egymástól tanulnak: nem a szülõtõl, nem az iskolában.
(…)

A gyermek má kicsi korába kíváncsiskodik. (…)
Péter bám mesélte, hogy gyerekkorában külön szám volt, hogy meg

kell lesni a leánykát, hogy nem má pihés-e. Egyik a másikát biztatták,
hogy nezd meg, annak a karján es van má szõr, akkor ott es… Lesd
meg, met biztos van, amit látni.

(…) A gyermek megfigyelte, például éjszaka, megébredt, hogy valami
mozgás van, s akkor tudta, hogy biztos, valami lesz, szülõk es egymás
közt mondtak ezt-azt. Ugye egy szobába voltak a gyermekekkel. (…)
Ilyenkor a gyermek tetteti magát, hogy aluszik: nem mozog, nem
szuszog. Valamit örökké hall. (…) Aztán, ugye, a gyermek növögetett,
a leánykát má megölelgette, megnezi, hogy lám a csicsei szöktek-e ki.
Így a tapasztalás, a megfigyelés, a másoktól hallott dolgok. Met a
gyermek egyfelé beszél, figyel, de hétfelé hallgat, mindent felszed. Még
szinte kíváncsibbak voltunk, mint a mostani gyermekek. Persze, hogy
hallgatóztunk. Jól visszaemlékszem mindenre. (…)

A háziállatok párzása, ellése kíváncsiságot, gyakran nemi „gerjedel-
met” váltott ki a gyermekben. De a felnõttekben is. A gyermek, amikor
nagyobbacska s meglát egy ilyent, õ magában is így felgerjed. Feláll a
pete. (…)

Észrevettem, hogy a kakas reggel bendérez. Azért hátraszaladtam,
hogy én csapjam le a pajtából, hogy lássam, hogy bendérezi meg a
tyúkot. S örökké lestem, hogy lám, mije van a kakasnak. De sose láttam,
csak azt, hogy reakuporodott a tyúkra. (…)

Örökké utánoztuk a felnõtteket. Általa közeledtünk egymáshoz,
megtanultunk olyanokat is, amit nem szabadott. Egy iskola volt: nem
kellett vizsgázni, de nem es lehettél egybõl szülõ, koma, szeretõ…

Harmadikos, negyedikes a gyermek, még nem tudja belédugni, de
má felmászik a lejánkára. S a lejánka megáll neki. Nagyobbakul sem
voltunk jobbak. Megtörtént az, hogy egy kicsi gyermeket, 8-10 évest,
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kisebbet, mint mi, felhergeltünk, hogy a leánykát petelje meg. (…) Hogy
lám az milyen, mit csinálnak. Így kíváncsiskodtunk kamaszokul. S
megcsinálták. (…) A gyermek próbálta azt a mozgást csinálni, de a
pergóját nem tudta a lejánkáéba belétenni. A lejánka se tudta, s mü
se, hogy hogy kell: lefeküdt, de kinyújtott lábbal.

Harmadik beszélgetés a szülõi titkolózásról, viselkedésrõl

A szüleink elõttünk nem beszéltek errõl egyáltalán. Én, ahogy
visszaemlékszem, soha, még csak, hogy megcsókolják egymást elõt-
tünk, azt se csinálták. (…) Vagy hogy megölelte volna apám
anyámot? Vagy jáccodtak vóna? Semmit. Tartottak a szülõk a
gyermektõl, hogy ezt kimutassák. Én 15 évig a szülõi háznál voltam,
de én soha nem láttam, hogy édesapám édesanyámnak egy ennyit
csinált volna: hogy a kezét a térdére tegye. Annyira távol tartották
egymást a gyermekek elõtt. Pedig szerették egymást. Õk ugye
intézték az övékét, de titokba. Mü nem láttuk! Azért õk élték az életet,
a házaséletet, mint ahogy kellett élni. (…) De a szülõktõl ilyent
kérdezni sem mertünk. Má jó nagy leányka vótam, de nem tudtam
a mensztruációról, a szégyenvirágról. Akkor szégyellték felvilágosí-
tani a gyermeket. (…) Most a miénk, a kicsi gyermek mondja, hogy
az óvó néninek kicsi bubája született, s hogy leányt várt s fiú lett. Mi
ilyent szájunkra se vehettünk.

Ezt nem kérdezhette a szülõtõl a gyermek. Nem, nem, nem! Az
állatokat láthatta, de az emberi nemre nem fordíthatta rea. Egyáltalán.
(…) Úgy eltakarták az ilyen beszédet, hogy mü gyermekekül nem
tudtuk, hogy mirõl beszélnek, mire kacagnak. Csak most jõ nekem,
most értem meg, hogy mikrõl beszéltek. Azt, hogy valaki egy leánynak
gyermeket csinált, valahogy úgy beszélték, hogy én azt úgy értettem,
hogy a gyalupadon csinálták fából.

A hittanórán tanyították a tízparancsolatot. A pap bácsi mindeniket
elmagyarázta, de azt, hogy: Ne paráználkodj!, azt nem.

Hatodik beszélgetés a csábításról, csábítókról, csábulókról

(…) A legények tudják a módját a csábításnak… Ugye megöleli a
lejánt, szorongassa, csókolja, ide nyúl, oda nyúl, tapogassa, mindenübe
nyúl. Addig ide, addig oda, hogy egyszer csak odaviszi az esze s keze
es, s mindene, s aztán csak eccer az következik utána (…)

Dr. Balázs Lajos: Cérna és tû 77



A leján megsejti a szándékát a legénynek. Amikor magához öleli, má
rögtön érzi (nagy élvezettel kacag), met a legény mind duruzsol neki,
hogy: „Ne félj, nem csinálok semmit. Ne félj, ûgyelek.” Mindenfélit
mond a legény olyankor. Azt, hogy elveszlek, ha valami olyasmi
történik. Biztos, hogy ígér az ember olyankor füvet s fát. A másik
legény pedig szó nélkül csinálja, csak tapogat egy órát.

Valahogy úgy kisugárzik a leányból es az, amibõl látod, hogy na,
evvel meg lehet próbálni.

Ilyenkor egymáshoz simulnak, csak jobban, s úgy el… A leány, aki
sajnálatból, ugye, megengedi, hogy bár úgy fennállva hézasúrolja a
testihez magát, s akkor úgy elélvez a legény. A kapun belül: ugye,
mikor nem jár senki, éjszaka…, úgy csinálják, ahogy tudják. Ez az
emberi természet. Nehéz uralkodni rajta. (…)

Egy alkalommal, hogy magamról es szóljak, húshagyatkor virágot
kellett tegyek az én legényem kalapjába. Hazamentünk éjfélekor a
virágot levenni, me jött hamvazószerda. S akkor aztán csak megfogott,
újból megfogott, kényszerített kinn, me benn nem lehetett. Ugye
kikísértem. S akkor én nem tudom, hogy csinálta, most se tudom, hogy
vót, egy kicsi vót (ti. rövid idõt tartott). Szerettem, az igaz. Még táncolni
se szerettem mással. Mást soha életembe nem szerettem. Fekete
bajusza volt. Há most es, ha olyant látok, az õ emléke jut eszembe.
Szép legény volt.

Szóval, a kapuba felölelt, mint egy kicsi lejánkát, s hátravitt a szín
alá. Porka hó volt, s ugye, hogy csak az õ nyoma legyen, felölelt – arra
es vót esze! –, s ott a szín alatt – ott mindenféle vót –, oda lenyomott,
s kész vót egy fél pillanat alatt. Ezt megcsinálta velem háromszor.
Olyan mocskos szokása vót! Eccer esment a táncba, a gangba es
lenyomott. S evvel aztán má asszony lettem. Meg es történt a baj.
Három évig járt udvarolni, de tovább nem tûrte.

Sírtam, sírhattam es, me észrevettem, hogy velem baj van. (…)
Bezzeg a legények örökké koslattak mindenfelé, de amikor nõsülni

készültek, bezzeg feszt azt kérdezték, hogy „Fel vagy-e törve?”, „Meg
vagy-e kezdve”?, ,,Megkezdtek-e?”, így es kérdezték „Valaki megkez-
dett-e?”
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Tizenharmadik beszélgetés a házastársak nemi életérõl, a vágy hétköz-

napi örömeirõl, nyomoráról, undoráról

Elteltek a mézeshetek, rea kellett térni a hétköznapokra. De hogyan?
A férfiak kikövetelték az övékét, aztán hogy érezte magát az asszony?

A szülõk háltak abba az ágyba, s mü esment a másik ágyba. Külön
szobát nekünk nem biztosítottak. Ez másoknál es így vót. Egy szobába
laktunk. Ott vót még két szolga: azok a kicsi ágyba aludtak, amelyik
nappal bé vót nyomva az édesapámék ágya alá.

Most nézem a televíziót, hogy mit csinálnak!!!
A testünk egymással nem érintkezett. Én senkitõl nem hallottam

abba az idõbe, hogy levetkõztek vóna csóréra. Illetlenség vót. Azér
vótak olyan kíváncsiak a férfiak. Sokkal kíváncsibbak vótak, mint most.
Sokkal! (…)

Hát, amit a tévébe látunk, hogy anyaszült meztelen! S nekem a
nyakamtól lefelé nem látszhatott semmim. S elnezem, hogy a templo-
mokba milyen szép csóré vállú szentek, angyalok, s még maga Mária
es. S mü, férj s feleség nem láthattuk egymás testyit. Ezt nem értettem
meg soha. (…)

A férfi se kedvelte, ha az asszony egybõl levetkõzött. Most úgy
elvárosiasodtunk az õtözettel is, s evvel a vetkõzéssel is.

Voltak azonban olyan férfiak, a komámasszonyé például majdnem
csórén hagyta komasszonyt, de az enyém nem. Sose húzta le a gagyáját.
Mü szépen leültünk az ágy szélire, elbeszélgettünk egy kicsit, s akkor
lefeküdtünk, s úgy jött a többi fele…

Mondom, a férfi se szerette, ha a fehérnép meztelenre vetkõzött.
Elbeszélték, hogy a testye nem olyan. Nem gusztusos a testye, ha egybõl
levetkezik. Amíg az arcát látod s csak matatsz, addig gusztusosabb. S
ha látod egészbe, akkor valahogy má nem olyan. Gusztustalanabb
sokkal.

De hát most olyant es tapasztaltam, mondta egy kicsike, hogy az
apjáék meztelenül mennek bé a fürdõszobába. Csórén! Hát az valahogy
olyan visszataszító, becsületlen dolog. Az volt régen. Csak setétbe, csak
kézzel éreztük egymást, s egymáshoz bújva.

Az enyém felhányta nekem, hogy õ soha életibe még ingemet csórén
nem látott. Pedig látott, me utánam kukucskált, mikor mosakodtam.
Örökké forgatta a szemeit, mikor vetkõztem mosakodni. S mondom,
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forduljon bé, s aludjék. De õ kukucskál utánam. Mondom, most mét
nem aluszik? Mire kíváncsi? Csórén akar látni? Hát olyan kíváncsi még
most es, hogy kukucskál. Pedig má vénember.

Most olyan fiatalon lefeküsznek, ha valaki valakinek udvarol, hogy
nekik most má olyan közömbös, mint az, hogy reggel, délbe, este enni
kell. Nincs semmi különleges a szexbe. A nászéjszaka se nászéjszaka,
me azelõtt má jóval együtt alusznak. Ott má nincsen semmi, ami
érdekes vóna. S olyan fiatalon beléunnak egymásba, a másikba s ejisze
a szexbe is. (…)

Jaj, eszembe jut egy esetünk. Egy alkalommal úgy el vót csendesedve
a ház, azt hittük, hogy mindenki aluszik, s reakészültünk, hogy na…
Árpád bétérdelt a lábam közi, s má ereszkedett volna reám, megszólalt
a hároméves leánykánk: „Édesanya, édesapa mit csinál?” Azt se
tudtam, mit mondjak! Mondom neki, „Imádkozik”. (Kacag.)

Az egész élet tartózkodás vót, hogy õszinte legyek. Éjszaka is, már
a franc ott ett meg, úgy kellett vóna, még akkor se mertél, met itt
vótak mind a házba, s mindent hallottak. Má szólítottak. (…)

A férfi, ugye, matat, na, hogy kiudvarolja azt a valamit. Ösztönzés
kell arra, hogy a fehérnép es kívánja. A szemérmihez es hezza kell
nyúljon. Anélkül nem es telik el. Ezekrõl olyan sokat beszéltünk. De
mennyit beszéltük, Istenem, mikor asszonyokul magunk közt voltunk
s vagyunk. Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Arról is, hogy
mennyi ideig tartott egy közösülés. Hogy ez mitõl függött? Lehet-e
késleltetni, szabályozni, hogy mikor élvejzenek el? Jáccadozni erõst
nem lehetett. (…)

A férfinak a sebességitõl is függött. Sok helyen nagyon rövid ideig
tart. Az vót a fontos, hogy kerüljenek egy helyre s érincsék essze. Ha
a férfi béfejezte, többet nincs bajod vele. Pedig az asszony nem örvend
annak, hogy az ember elaluszik, s nem törõdik legalább annyit, hogy
egy kicsit még megszeretgesse. Szerinte egy kicsi utójáték is kellene.
De erre nem sokat adnak a férfiak. A legtöbb asszonnak az a panasza,
hogy a férje kielégült, s többet nem törõdik vele, aluszik, mintha semmi
se történt vóna, s az asszony pedig nem tud aludni mellette, még jobban
feltúrázza magát, hogy õ maradt a kárral. (…)

Mindenhol másképp van.
Az egyik hamarabb s a másik késõbbre… Amelyik lassú, hát az sokáig

dürüszöli. Hogy kapja meg eccer azt az ingert, hogy élvejzen. A másik
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háromszor-négyszer bétaszítsa s má vége. Ilyen a vére! Az asszon
ilyenkor ideges, me tovább nem tudja csinálni. Esetleg egyet-kettõt
még rea, s vége. Áll le aztán neki. Aztán egy félóra, óra múlva még
eccer meg tudja csinálni, de abba a pillanatba a nõ marad szárazon,
zápul, ahogy szokták mondani (ti. kielégítés nélkül).

Az egyik komasszonyom monta eccer, hogy az õ embere olyan
hamar-hirtelen kakas: csak annyit értette oda, mint a kakas a tyúkhoz,
hogy odaér, s má vége van annak es.

Az enyém, mikor elõször voltunk, a mellemet bingyergette, akkor
fogdosódott, simogatott, s egyszeribe reám göndörödött, s szinte
szégyenletemben meghaltam. Úgy jött a verítékem, hidegen jött. Vége
volt az életemnek. (…)

Ezt a szexet annyira kitûzték a képernyõre es, hogy mondogatom,
édes, drága, jó istenem, csoda-e, hogy egészen el nem süllyeszted a
fõdet. Ami állja a helyit, állja, s ami nem, nem. Azt es hallottam, s
nem egytõl, hogy megnézi az éjszakai filmet, s akkor feláll neki, s akkor
tud csak valamit csinálni. (…)

A másik azon a véleményen van, hogy szép is van benne, de inkább
jó. Szóval jó érzés az. Ennyi, ami ér az életbe valamit, egyéb semmi.
Csak a nehézség s minden. Amíg az megvan, addig az élethez kedved
van, amikor elmarad, akkor má csak az a üszkös hétköznap. Minden
nap csak az: dolgojzál, mint a marha. Nem ér semmi semmit. (…)

Sokat szenvedünk a dohány- s az italszagú férjektõl. Hát az má olyan
büdös vót, hogy nem kívántad, hogy közel kerüljön hezzád. Met a
dohányzó embernek es egy olyan rettenetes szagja van, de aztán az
ital, az még csúnyább. El kellett forduljon a fehérnép a fejivel, met
nem bírta ki aztat. Attól függött, hogy milyen vót a férfi szokása: met
sok férfi van olyan, hogy amikor iszik, nem kell neki fehérnép. S a
másiknak ellenkezõleg, akkor kell a legjobban. Itt vót egy szomszéd-
asszony, az mondta, hogy az ura olyan disznyó, mikor részeg. Úgy
reafekszik este, hogy reggel rajta virjad meg. Nem hagy neki békit
egész éjjel. S a dohányzásnak es odaadja magát azét, hogy többet ne
érezze azt a szivarszagját. Szabaduljon meg tölle. Met annak es olyan
rettenetes szagja van, pláne, ha egy nap elszív egy csomag cigarettát.
Amelyik iszik, annak a gyomra rotyog egész éjjel a sok italtól. Az
asszony itt es szenved, met undorval van. Megundorodik. Oda kell adja
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magát mint feleség a békességért, de úgy utálja, hogy alig várja, hogy
elvégejze, hogy eccer kerüljön fére tölle, met vége az életinek. (…)

Az asszony sokszor megkujakolódik az ágyba. Attól függ, hogy melyik
férfi milyen. Sok az értetlen s a rosszindulatú a feleségivel. Fõleg, ha
ittas.

Tizenkilencedik beszélgetés a szerelem és nemi élet viszályairól. Arról is,

hogy milyen az a másik?

Ha visszagondolok az életemre, az életünkre, mindig eltûnõdöm,
hogy a nemi élet kihatott-e a munkára, a mindennapi életünkre? Arra,
hogy mikor, milyen kedvvel dolgoztunk? Most azt tudom mondani,
hogy igenes kihatott s kihat. Met ha az ember es, s az asszon es nem
kapják meg a szeretetet, akkor egész nap olyan gyûlöletté válnak
egymásnak. Nincs kedved, ha valamit szól, nem jõ, hogy visszaszóljál.
De amikor szeretetbõl sikeredik, azokon a napokon még a tyúkok es
táncolnak. Met akkor mind a kettõ megkapja a magáét, akkor vigasság
van, semmi baj nincs. Amikor egyik vagy másik, vagy egyik se, akkor
a kakas es útba van az udvaron. Akkor má vége. Az ember hangulata
függ ettõl. Az ember családi élete függ az ágytól. Ez biztos. Többet
veszekednek. Annak az okán mindenbe kapja a hibát mind a kettõ.
A férfi a kötekedõbb, még a fûszálba es beléköt, hogy az mét nõtt ki
ott, mét nem nõtt máshol.

Amelyik férfi olyan, hogy kéccer-háromszor csinálja egy éjjel, akkor
nem fogott a keze az asszonynak, levert s rossz hangulatú volt. Ezt
tapasztaltam inkább. Egyszer elég vóna, de vannak durvább férfiak…
Volt asszony, aki elpanaszolta, hogy „többször fel akart reám mászni,
s ugye, hogy fáradt vótam, me kapálni vótunk, nem engedtem, s akkor,
mint a vak a kertbe, egész nap kötött belém, hogy egész nap semmit
se tudtam jól csinálni”. (…)

Sok ága-boga van ennek. Most, ugye, lássák ezeket a hülyeségeket a
tévébe, hát kényszergetik az asszonyokot, hogy próbálják meg. Mond-
ják, hogy „láttad-e, hogy csinálják, próbáljuk meg mü es”. (…)

A nõ kipótolja a hiányosságot, met az urának ilyen-olyan baja van.
Aztán az es fennáll, hogy az asszonyok jobban szeretik, amelyik
lassabban csinálja. De van olyan asszony, amelyik azt mondja, „nekem
ne szuszogj egy hétig, hanem ügyekejzél”. Az ilyen elé van készülve, s
alig várja, hogy a férfi odaérjen. (…)
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Az özvegyasszonyok s a megözvegyült férfiak sorsa se jobb: az egyiké
szerencsés, a másiké kudarcos: a férfiak próbálkoznak más párt
keresni, az özvegyasszonyokat daraszolják/darazsolják. (…)

A gyermekeimnek es megmondtam, engemet nem kell szégyelljetek,
met utánam nem tudja azt mondani senki, hogy ezen a kapun béjött
valaki, vagy innet késõn ment ki. Az én fiam nem kell ezt mondja.
Õ zárja a kaput bé es, ki es, de õ nem kell mondja, hogy „Édesanyámot
darolták vagy darolják”. Met biza a gyermekei megmondják, reavetik,
hogy „édesanyám haggya abba, met erõst darazsalják, darolják magát.
Úgy darolják, mint a legyek”. Met valamelyiknek megengedte, s akkor
mondják, „menj, próbálkojz te es, me nekem sikerült”. Így darolják a
fehérnépet.

Hézám direktbe jött egy, nem közvetítõvel. Az alsó faluból jött fel,
Csíkszenttamásról. Eppe hazajöttem a faluból, s hát egy ember jõ bé.
S azt mondja, hogy én tudom-e, hogy õ mét jött? Mondom, én nem,
de ha megmondja, megtudom. Azt mondja, hogy neki egy finom
szomszédember ajánlotta, hogy jõjjön ide bé, s ingemet kérjen meg,
met ha én elmenyek héza, velem nem jár rosszul. Azt mondja, „nekem
gyermekem nincsen, a feleségem meghalt, s minden ingóságom
megvan, s mindent magára iratok, csak jõjjön el feleségül”. Mondom
neki erre, maga nehogy az ajtón béjõjjön! Még a lépcsõkre se jõjjön
fel!

Tudja-e, mit mondok magának, jóember, én nem tudom maga
kicsoda, de én a pinámnak dolgot, s az agyamnak gondot többet nem
szerezek. Harminckét esztendeig vót annak es dolga, s az agyamnak
es gondja. Nyugdíjba tettem mind a kettõt! Most nyugdíjasok! Hát az
az ember azt mondja, „Jóasszony, maga mit mondott?” S mondom, én
ezt. Nyugodtan mehet le es, fel es!

Huszonegyedik beszélgetés a féltékenységrõl

Féltékenység? Ez egy betegség. De hányféle, édes istenem?! Értel-
mébe-e vagy a lelkébe születik az embernek? Azt mondják, hogy a
részegességbõl ki lehet gyógyulni, de a féltékenységbõl soha. Azt
tudom, hogy a féltékenység akkora hülyeség: sehol semmi, de mint a
kukuk mondja azt is, ami nem igaz, hogy ilyen lator vagy, ilyen kurva
vagy… Me mind a kettõben van. Érintettem már elébb.
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Én fehérnépet es tudok ilyen hülyét, mint az én uram. Amelyiknek
nincsen joga s alapja ehhez, met az ura egy rendes, alapos, odaadó, õt
fõdig, talpig szerette, szeretetbe s tiszteletbe tartotta, szépen beszélt
vele, s méges úgy fétette, hogy egyvégbe mocskolta s csúfolta, s egy
szép szava nem vót héza. Egyvégbe ordított. Ha felõtözött, esszeszedte
magát, azét õtözött, azét fürödött, azét vett gyócsinget – a kurvákért.
Ha meg es álltál vele az úton, akkor es ezt hallottad tõle. (…)

Amelyik féltékenynek született, az féltékenynek kell meghaljon. Az
nem tudja magából kiverni azt az érzést. Még öregkorban is megvan.
Ha meggyõzõdik es, nem tudja magából kiverni, met valami ott bent
rebegteti. (…)

Azt mondtam, menjél, ha nem tetszik itthon, menjél. Én csak aztán
mérgelõdtem, de akkor se fétettem, csak akkor, mikor megláttam, hogy
nálamnál alábbvaló fehérnéppel adta essze magát. Nem féltékenység
lett bennem, hanem egy gyûlölet. Úgy bennem maradt, hát az, s én?!
Az asszonyt gyûlöltem, s az uramot es. Az uramot, hogy engemet egy
olyannyal nyomtatott el! Met egy olyan asszonyt elébbnek valónak
látott, mint engemet. Azt mondtam akkor is, megértettem vóna, ha
egy csinos, ügyes, szép fehérnéppel csináltad vóna, de egy tutyi-mutyi-
val!!! Te!? (…)

Volt aztán eset, hogy a féltékeny asszonyt az ura megverte. Ilyen
történt, nem egy helyt. Megrakta jól az asszonyt: „A keresztény
úristenedet, há nekem nem szabad valakivel szót válcsak?! Hát ha
megállít egy komámasszony, vagy itt egy valaki kérni valamit, há nem
szabad nekem szóljak?!” S annyira esszementek, hogy az ember
hézavert az asszonyhoz. S csak a féltékenység a háttere. (…)

Lehet, hogy van olyan, aki a papot kéri, hogy járjon közbe, de ez
titokba menyen. A pap es azt mondja, hogy imádkojzék, s én es
imádkozok magukért, s mondasson misét a családjáért. Van, aki kéri,
hogy mondjon könyörgést, misét szándékra. Az ilyent sokan mind ezért
mondassák, hogy ne tuggya meg senki: hogy térjen vissza az ember a
családjához s hezza.

Van olyan, hogy a kalugerekhez fordul s úgy megmisézteti, s könyvet
nyitat, s megátkozza. (…)

Elé kellett menjek a kapuhoz, me ki vót nyílva, s bécsuktam. Jõ haza
a munkából, s azt mondja, „Ki járt ide?” Mondom, ide ma nem járt
senki az ég világán! De tényleg, egy olyan nap vót, hogy senki se járt.
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S azt mondja, „látom a nyomokot! Férfi nyom, nekünk ilyen lábbelink
nincsen. S má szökött, az osztovátába ültem, má ütni akart. A leányka
szökött elejibe. Aztán a lejánkának eszibe jutott, hogy „Édesanya, há
maga járt elé a kaput bécsukni a sárga gumicsizmába”. Aztán megmu-
tatta az apjának es a nyomokot. Ha sár vót, ha por vót, mikor jött
haza, örökké nézte a nyomokat az udvaron hátra. Mikor jött haza a
sittbõl, nézte a nyomokot. Ide nem szabadott béjõni senkinek, kimenni
nekem csak dolgozni szabadott, s bévásárolni, de a nyomokkal le kellett
számolni. (…) Ha valaki fehérnép járt, idegen, azért es csinált cir-
kuszokot. Elég vót, ha nyomokot látott, az má elég vót. Nekem feszt
kellett takarjam a nyomokot.

Egy fiatalasszony mesélte, hogy a férje olyan erõst féltékeny volt,
még azt se mondhatta el elõtte, hogy mit álmodott, met örökké rosszra
következtetett. Jaj, Istenem, milyen volt! Ha valami olyan álmot látott,
s elmondta, azt mondta, „Hm… nappal ha nem járna ezen az eszed,
nem álmodtad volna”. Aztán fogadta fel, hogy „hadd el álom, met én
többet soha, amíg élünk, az álmomat el nem mondom.”

Huszonkettedik beszélgetés a szerelem s a szeretkezés alkonyáról

Ahogy telik az idõ, egyre gyérebb. Hovatovább gyérül s gyérül.
Árpád azt mondta, mikor ez így eléhozódott, hogy az embernek a

véritõl es függ. Például õ 65 évig nem tudta azt, hogy nem lehet. Utána
má kevesebb lett, s aztán 74-ig még hetente eccer-kéccer, háromszor,
mikor hogy eléállott. Ahogy az embernek az étkezése es eléidézi. Még
77-be es hetenként vagy kéthetenként eccer ment. De most, 78-ba má
kámpec. Vége! Lejárt! (Élvezettel kacagja)

Inkább a 60 év a határ. Az asszonyoktól hallom, elmondta ez az
asszony es, s az es, s a harmadik es, hogy az övé má annyi ideje nem
tudja csinálni. S az én emberem még most es tudja! Pedig öregebb
azokhoz képest. Hány ember van, aszongya, hogy 50-55 éves korába
má lejár. Csak hónapba eccer, két hónapba eccer, ha kerül sor rea. (…)

Nekem azt is mondta Árpád – ej, mindenre tudott mondani valamit –,
hogy „nézd meg, az én elõm nem sárga még. Fehér! Na! De olyanok
vannak, hogy 50 éves s 60 éves korában olyan az eleje, hogy tiszta
sárga. A húgytól! Nem tudja tartani. Az sárgítsa meg a fehér harisnyát,
s a nadrágot es. Mikor a vizeletjit nem tudja tartani, akkor „adjon
Isten, János”.

Dr. Balázs Lajos: Cérna és tû 85



A 80 esztendõs asszony kétfelé tudja vetni, de a 80 esztendõs ember
bajoson tudja odatenni. Elérted-e a 70-et? Még a 70-ig úgy-ahogy
menyen, de 70 után immá délután. Apósom például amikor a 70-en túl
vót, má nem kellett neki úgy a fehérnép, de tiszteletbe tartotta
anyósomat azért. De mikor anyósom felveszett, olyan csúnyákot
mondott az öregnek, hogy az má nem vót szép. Ilyenyeket vetett neki,
hogy „Csak a lágy izéd van, s egyebed semmid sincs! Most nem kéne
félni a teherbe eséstõl, most lehetne csinálni, s most nincs neked,
amivel csinálni…” Így zsémbelt örökké. (…)

A fehérnépek közt es van olyan, hogy többször es kívánná. De a
férfiak azok, akiknek gyakrabban kell. Aztán a férfinek eljõ egy olyan,
hogy nincs az a merevedése, de méges a nyavalyája töri. Hogy méges
megvan az ösztöne. Akarná, s nem tuggya. S akkor hát persze, vet az
asszonra, met ilyen vagy, azét nem lehet, met nem vagy jó, s met nem
állsz ide, s nem tartod ide. (…)

A magunkfajta embert a nemi élet örökké foglalkoztatja. Ejisze míg
élnek. Én például fiatalasszonyka voltam, idõs bácsikkal, nénikkel
jártam teheneket etetni Garadosba. S volt ott egy kicsi bácsi, 79 éves
vagy 89 éves, má nem tudom, de öreg volt. S egy akkora sérve volt,
mint egy közepes gumilabda, alig csoszikált. Megkérdeztem – én egy
kicsit olyan hígeszû (ti. pajkos, bátor, szabados) menyecske voltam –,
„keresztapám – met a felesége beteges volt –, most elcsúszna-e?” S
azt mondja, „tudod-e, fiam, el. Közbe-közbe még el”. Tulajdonképpen
én azt kérdeztem, érzi-e, hogy kellene még neki. S azt mondta, hogy
igen.

De beszéltem olyan menyecskével, akinek az apósáék má nem es
hallanak jól, jó idõs házaspár, s azt mondja, „képzeld el, rajta fogtam
nappal az öregeket!”. Nahát, akkor, amíg élnek az emberek, addig
csinálják.

Amikor a fiatalok csikorgassák az ágyat, akkor az öregek szíve szakad
meg, hogy õk es csinálják. Met azoknak es kell még. Amíg el nem érik
a 60-70 esztendõt. (…)

Az én emberem így nehezen mozog, s méges esszeszedi magát.
Lefekvés után olyan szépen mondja, „Hallod-e?” Nem szólok héza. Õ
hallgat, s újra szól: „Odamehetek-e?” Jaj, csak azt ne mondaná, hogy
odamehetek-e! „S hanem te jere ide, ne milyen jó meleg itt a hely”. S
mondom, itt se fázok. S így kérezzik egy darabig. S akkor, „mondjad
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na, odamehetek-e?” Ej, mondom, mennyit mond, addig aludna. Nappal
kialugya magát, s éjjel ilyenekkel foglalkozik. Ne kezdje esmen, ne
kezdje esmen! Aztán megsajnálom. Én nem menyek oda, jõjjön ide, ha
akar. S akkor ide tapogatózik. Má nem es tudja, hogy mit csináljon
örömibe. Pedig alig csoszog a lábán. Ó, mondom, sohase vót esze, s
nem es lesz. Még örökké fogja a bolondság. Virul fel, s olyan odaadással
van, s úgy ölel, szorít, s úgy csókol. Pedig én má csókolkodni se tudok.
Mondom neki, mennyen el, met az Isten megveri. Hogy nem jõ meg
az esze ilyen öregemberként? – kérdem. Hát hallja-e, mondom neki,
ilyen öregemberek má rég elhagyták ezt a dolgot! Azt es meggondolom,
hogy se nem szivarazik, se nem iszik, s az Isten õröjzön, ha hamarébb
meghal, nem tõtöttem bé bár ezt a kedvit. De méges örökké dorgálom.
Mit foglalkozik? – kérdem. Szégyen immá ilyen öregembernek! Nem
illik má magának! Aztán gondolom magamban még azt es, hogy még
ennyit se tegyek a kedvire? Ennyit kért tõlem, s én nem engedelmes-
kedtem! Azt érzem, hogy na, evvel tõccsem bé a kedvit, ne hújzam el
tõle, ha neki jovára van, kedvire van. Azt mondja örökké, hogy „egy
kicsit úgy felmelegedek, egy kicsit a véremet es úgy megmozgassa”.
Arra gondolok, hogy ez kötelességem. Pedig nekem se nem szép, se
nem jó. Ha mindenki ilyen vóna, a világ nem szaporodnék.

Huszonnegyedik beszélgetés a szép és életre szóló, emlékezõ, álom- és

megromlott, fájó szerelemrõl, szerelmi átokról, bánatról, szerelem nélküli

házasságról, gyûlöletrõl

Én az életembe három férfibe vótam szerelmes, de a három közül
ez az öregkori vót a legélesebb. Felteszem sokszor magamnak a kérdést,
hogy ezt mi okozta? Saját magamnak nem tudok választ adni, hogy
miét vót ez. Met ha azt tudnám mondani, hogy ez szebb vót, mint az,
vagy ez jobb vót valamilyen oldalon, mint a másik, akkor tudnám, vagy
legalábbis annak tulajdonítanám. De fõleg a két férjem közt nem
tudtam különbséget tenni. Semmit. S méges annyira szerettem ezt az
utossót. Ezt más es észre tudta venni rajtunk. Pedig ebbe a korba azét
nem szöktünk egymásnak. (…) Én tényleg szerelmesen, úgy szerettem.
Az, hogy nagyon jók vótak õk es, hogy viszonyozták, az tartotta bennem
ezt így fenn. Mert szerintem, ha valamelyik lankad, ejisze a másikból
es kiöli a szerelmet. Má nem tud úgy viselkedni. Én ennek tudom
tulajdonítani. A másodikval es, az utolsó percig az vót, ami az elsõ
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percbe felgyulladt bennünk. Úgy viselkedtek õk is, hogy nem tudtam
más lenni.

Sokszor eszembe jutnak a szerelmeim. Mindegyiknek megvan a maga
oka. Például a gyermekek születése, karácsonyok. Az elsõ elsõsorba
evvel jut eszembe. Vót a fiatalkorunkba is élményünk. Szegények
vótunk, s méges jobban megengedtük magunknak, hogy elmentünk egy
fürdõhelységbe. Eszembe jut, ha eléhozódik a fürdõ, hogy nem mentem
bé oda, ahol két kád vót, met nem vetkezem le elõtte, s az ilyenen
aztán napokig kacagtak. S ugye, ezek olyan szép emlékeknek megma-
radtak. Ott vigadoztak rajtam. Akkor az ünnepek: met tényleg olyan
szép meghitt ünnepek vótak örökké az életünkbe, az a nagy öröm, az
a jó illat s az a boldogság a családba. A szüleimtõl így tanultam. (…)
Az együtt töltött karácsonyok emléke örökké tönkre teszi a karácso-
nyomat, met örökké eszembe jutnak.

Aztán vannak olyan dolgok, amikor eszembe jut, hogy Istenem, hogy
beszélnek a mai fiatalasszonyok, met csúnyákat mondnak az uraikra
rea, hogy nálunk ez nem vót, hogy szerettük egymást s méges el kellett
válni. Ekkor jutnak eszembe a férjeim mint szerelmeim. Olyan helyre
nem tudok menni úgy, hogy azon a napom sírás nélkül el ne teljen,
ahol mü együtt dolgoztunk a második uramval. Met örökké az jut
eszembe, még az a hely es, hogy na, itt vótunk leülve, itt csókolt meg.
Vagy elmentünk a kútra vízért, ott… Na, ezek borítnak ki. Például ott,
ahol megtörtént a balesete. (…)

Éjszaka, amikor nem tudok aludni vagy álmodom. Álmomba sokszor
látom, s akkor a napom essze van törve, me legtöbbet úgy látom, hogy
együtt vagyunk: a második uramval. Vele nagyon sokat vagyok
álmomba. S érdekes, hogy álmomba tanácsokot ad nekem. Van úgy,
hogy megkérdezek dolgokot, s mondja, hogy hogy csináljam, s úgy
csinálom, s jó. S én azt hiszem, hogy nem bírom elengedni magamtól…
(…) Ha egy ebédet megfõzök, s tudom azt, hogy valamelyik szerette,
akkor jut eszembe az, hogy most, ha itt vóna, s mü ezt valamikor
milyen jó étvággyal s boldogon ettük meg, akkor el van menve az
étvágyam es. Vagy egy ruhadarabjok, ha kerül a kezembe, akkor ez es.
Met ugye, ha egy esküvõre mentünk, például az elsõ uramnak es van
egy olyan rend ruhája, még megvan, hogy utojára, amikor még menni
tudott, abba mentünk esküvõre. Még betegen es abba táncolt velem.
S az, amikor eszembe jut, akkor az es tönkreteszi a napomot.
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Nálunk az a szokás, hogy nem szabad a haldoklóhoz olyannak
odamenni, aki valamikor a szerelme volt. Ne menjen oda! Hogy ne
idézze fel a múltat a haldoklóban. Például én magamról mondom: egy
legény öt évig udvarolt nekem. S akkor elbetegedett, s én úgy
tartózkodtam, nem es mentem oda, pedig hogy férjhez mentem, meg
es komásodtunk. Hogy nehogy valami különöset csináljon õ, ott a
felesége elõtt. Tartózkodtam. S ahogy meghalt, azután megmondta
nekem álmomba – ez olyan igaz, ahogy én most itt ülök –, azt mondta.
Mikor eltemették, akkor álmodtam. Közel van az én uram sírjához!
Hát álmomban a temetõben vagyok, a sír felnyílt – az övé –, felült a
koporsóban, s azt mondta nekem, hogy „Te akkor mét mentél férjhez?”
S mondtam én úgy álmomba neki: hallgass te, hát itt van az én uram
es, s meghallja! „Nem bánom, akárki hallja. Te akkor mét mentél
férjhez?” Háromszor ezt így elmondta, s akkor úgy visszafeküdt, s
visszaborult a sír. Na, én tartózkodtam, hogy ne menjek oda, mikor
betegágyán feküdt, s megjelent õ nekem. Met õ úton-útfélen mutatta,
hogy ragaszkodik hezzám. Szeretett azután es. Eccer mondta nekem
– nem álmomban –, má öt gyermekem volt, „Ha tíz gyermeked vóna
se állnék félre mellõled.” (…)

Amikor a tévébe kívánságkosár van, akkor kikapcsolom, met
olyanokot énekelnek, hogy akkor végem van. Elmenyek egy kicsit
hazulról, met hanem itt egy fél nap sírok. Az emberem, boldoguljon,
amikor egy utossó esszejövetelen vótunk, s így két pár jöttünk haza –
õ is szerette énekelni –, dúdolta nekem az éneket, hogy Síromon a

legszebb virág csak tenéked nyílik. Kétszer egymás után megismételte.
Itt a szomszédasszonyom emlegeti, azt mondja, neki se menyen le a
szívirõl sohase. (…)

Vannak olyan énekek, hogy mikor hallom, eszembe jut, hogy azokot
Kálmán nekem énekelte.

Van úgy, hogy amikor énekelik azt, hogy Nem tudom az életemet hol

rontottam én el, erre mindig tudok sírni. Met én es elrontottam valahol.
S akkor es, amikor hallom, met én nem tudok énekelni, hogy Befelé

hull minden könnyem,/ Sose láttak az irigyek sírva…

Ha tehetném, a múltamot Kálmánval élném újra. Met az ingemet
nagyon szeretett. Az belém vót habarodva. Olyan józan életû vót. Azt
én nem hallottam káromkodni. Alapos vót. Van, amikor eszembe jut
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s megkönnyezem. Fõleg mióta egyedül vagyok. Õt visszavágynám. Õ
az, akinek nagyokat hazudtam. Aztán bé kellett valljam. (…)

Az olyant, amelyik bécsapja a másikot, megátkojzák, az egyszer
biztos. Mert nem kell a leány a legény családjának, nem várta meg a
leány a legényt, eltért egy másikhoz… A szégyent a visszautasításért
nem viselik el… A legény sok idõt járt a leányhoz, biztatta, s aztán
elhagyta, s másikot vett el stb. Elkeseredik a megcsalt. Volt, akit
megfogott az átok, volt, akit nem. Sokszor van benne igaz, tényleg
nincs szerencséje a megátkozottnak. Valami baj éri. Azt örökké
mondják, hogy azér, me megátkozták. (…)

Az a leány, amelyiknek Bara Márton gyermeket csinált, elsorvadt a
bánatába, me szerette Marcit. Az pedig csak addig szerette, amíg
megkapta. Olyanhoz ment férjhez, hogy nem szerette, s ez annyira
megölte az asszonyt, hogy bánatába elsorvadt. Azt mondta egyszer
nekem, „Te lefeküdnél-e egy ilyen emberrel, mint az enyém? De én le
kell fekügyek”. (…)

Öregedõ korban jólesne, ha szeretgetnõk, dédelgetnõk egymást.
Elbeszéljük, hogy hiányzik, ha nem csinálják. Nem hull ki minden
örökre, mert csak kerül egy-egy olyan pillanat, hogy ketten vannak, s
a férfi megöleli az asszonyt, s mondja, hogy „Emlékszel-e akkorra,
amikor…” S elmondja valami szép történetüket, amikor fiatalok voltak.
(…)

Aztán kérdezi az asszony, hogy „Tudod-e, milyen nap vót ma?” „Igen,
szereda? Vagy csütörtök?”, „Hányadika ma?” „Ennyedike”. „Há nem
emlékszel, hogy ezen a napon esküdtünk meg?” „Eszembe se jut,
hallod-e!” – vágja rea. (…)

Aztán múlik, s mind csak múlik a szerelem s a szeretet es. Mert
(suttogva) megöregedik az ember, s még magára es haragszik, magára
es ideges. Magát sem állhassa. Ha elgondolkozik valamin, s a másik
neked szól, hiába, hogy szépen szól, neked az má nem teccik. Kimutassa
neked, hogy terhire van, hogy feleljen vissza. Ilyenek leszünk, mikor
menyünk Péter bácsi (ti. Szent Péter) felé. (…)

Hát ilyen a szerelem s a közösülés: színe es van, fonákja es van.
A cérnát s a tût azóta es, hogy elkezdtem mesélni róluk, ki tudja

hányan vagy így, vagy úgy béfokozták, mint Ádám s Éva. Mindenik
más és más történet, mégis olyan, mint a világ kezdete mindegyikünk
életében.

90 Aranyág



S méges azt mondom, az, amikor mind a kettõnek jó, az a legnagyobb
boldogság a világon. Amikor eltalálja az ember, az a pillanat boldog
pillanat az ember életében. Úgy érzi, akkor nem törõdik semmivel. Ha
az nem vóna jó, úgy az asszonynak, mint az embernek, nem es
házasodnának essze, nem es vállalnának gyermeket s a nyomorúságot.
Ha az a pillanat nem volna olyan jó. Ezekért a pillanatokért érdemes
élni. Ezekért a kicsi, rövid pillanatokért érdemes végigkínlódni 80-90
évet. Habár öregkorunkban má nem kell, de azért a fiatalkori kicsi
boldog idõért vállaljuk az egész élet nyomorúságát.

Otthoni táj, 2002 (65 x 85 cm, olaj, vászon)
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