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CÉRNA ÉS TŰ, AVAGY TŐ S CERNA Sántha Attila

A szerzőről bizonyára már sokan 
halottak, kivált a híres Szerelem-
patak című fi lm után, amely az ő 
Amikor az ember nincs es ezen a 
világon. Paraszti nemi kultúra 
és nemi erkölcs Csíkszentdomo-
koson című könyve nyomán ké-
szült. Azt viszont már kevesebben 
tudják róla, hogy nagyjából egész 
életét a négy emberi sorsfordító – 
születés, párválasztás, nemiség 
és halál – szokásvilágának vizs-
gálatára tette fel. Miután pedig 
minden feltárhatót feltárt ezeken 
a területeken, arra gondolt, hogy 
a több mint 300 adatközlővel ké-
szített mélyinterjúkból egyetlen 
könyvet gyúr össze – így született 
meg e kötet.

Egyetlen, sok-sok asszonyból 
összegyúrt karakter mesél vi-
lágunk nagy mozgatóerejéről, a 
szexualitásról. A főhős egy pa-
rasztasszony, „fi atal is, idős is, 
özvegy is, elvált is, egyedül élő 
is, de nem félisten, (…) mint az 
eposzok hősei”. Szereti a szexet, 
utálja is, férfi faló az egyik pil-
lanatban, a másikban frigid, és 
közben folyamatosan megküzd 
azért, hogy emberhez méltó, jó 
élete legyen a párkapcsolatban.

Mi most ragadjunk le az egyik 
beszélgetésnél, amely azt járja kö-
rül, hogy „azok es béfűzték a cér-
nát a tű fokába”. Azoknak, akik 
nem értik/értették e szófordulatot 
(mint például én sem), elmondom, 
arról van szó, hogyan jut el a leány 
s a legény a közösülésig (amit az 
idézett metafora próbál viccesen 

elmondani). A szexről való beszéd 
fontosságát a mélyinterjú alanya 
így világítja meg: „annyit nem 
imádkozunk, s egyéb dolgaink-
ról sem beszélünk annyit, mint 
erről”. Ahány megszólaló, annyi 
vélemény, az egyik szerint közben 
csillagokat lát az ember, a másik 
szerint zsarnokság, a harmadik 
szerint szerelem vagy szeretet 
kell hozzá, anélkül olyan, mint a 
pityóka só nélkül. Egy újabb meg-
szólaló szerint „a közösülés az 

élethez tartozik. Mint a házasság, 
a halál s a születés. Há nem es be-
széd! De hát anélkül nem tudunk 
megszületni s létezni. A békesség 
es helyreáll egy jóízű közösülés-
sel. Az egy olyan orvosság, ami 
mindenre jó”.

A könyv mélységes mélysé-
gekbe és magasságokba visz 

minket, árnyalva minden le-
hetséges nézőpontot. Csupán 
a használt nyelvezet esetében 
vannak fenntartásaim, mert 
néha olyan szavak csúsznak be, 
amelyek nem hitelesek számom-
ra (mint az előbbi idézetben a 
közösülés szó). Lehet ugyan, 
hogy az adatközlő a gyűjtőre 
való tekintettel így mondja, ám 
nincs élő parasztember, aki ezt 
a szót a szájára venné normális 
beszédben (merthogy van an-
nak az aktusnak normális neve, 
ami b-vel kezdődik). 

Nagy a gyanúm, hogy maga a 
címbe (Cérna és tű) emelt me-
tafora „belefűzték a cérnát a tű 
fokába” formája sem használa-
tos. Mikor ugyanis kérdeztem 
88 éves, fele életét falun leélő 
édesanyámtól, mit jelent ez, nem 
tudta. Mikor viszont úgy kérdez-
tem, ismeri-e, ha „belefokozzák 
a tőbe a cernát”, így válaszolt: 
„nagyanyám s Ág nis né a padon 
egyfolytában erről beszéltek”. 
Székelyföldön ugyanis minden-
felé, még Csíkszentdomokoson is, 
ahol Balázs Lajos a mélyinterjú-
kat készítette, nem beléfűzik, ha-
nem beléfokozzák a cernát (cér-
nát) a tőbe (tűbe). A tű fokát meg 
sem említik, mert az már benne 
van a beléfokozásban. 

(Nem tartozik szorosan a 
könyvhöz, csupán annyiban, 
hogy innen indult a gondolat-
menetem: a fokoz szavunk az 
etimológiai szótárak szerint is a 
fok ’tű foka’ szóból van képezve, 
épp csak a magyarázat hiányzik 
hozzá, miként is jön össze a két 
jelentés. Hát így, kéremszépen: 
aki beléfokozza tőbe a cernát, 
az fokozatosan, egyre gyorsuló 
mozgással jut el a csúcsra.)

Balázs Lajos: Cérna és tű. A 
paraszti világ szerelmi epo-
sza. Gutenberg Kiadó, Csík-
szereda, 2020

Jelen és múlt – 2020 (olaj, vászon, 70x60 cm)
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szobámban minden 
tárgynak története van
a mozdulatlanoknak is – 
olykor szeretek róluk beszélni
itt vannak például a régi kancsók
festmények fényképek levelek könyvek
csak a padlódeszka meg az ajtó
mocorog megmozdul néha
megmagyarázhatatlanul 
nap nap után egy-egy tárgy 
miként változtat helyet
nem is értem
van egy két szóbeszéd erre 
hogy ezért meg azért
de mielőtt őrületbe kergetnének 
inkább elhiszem
összefogott hátam mögött 
tégla és cement
hogy kimozdítsanak helyükből
minden követ

vers

Szente B. Levente

Tégla és cement

A harmadik mese végére érek.
Közénk furakodik az este,
a varrás feszül,
nem alszol.
Szeretnélek megnyugtatni,
mint tavaly ősszel,
amikor ránk esteledett a Hargitán.
Itt nincsenek fenyők,
almafákat ültettek tömbházunk köré. 
Sünök ébrednek csigolyáid között.
Frissen oltott gerinced 
tanulja még a rügyezést.

Kovács Újszászy Péter

Rügyezés előtt

Madarasi ecloga

Távolító

Kiscsibe fürdik a porban.
Rózsaszirom tapad éppen a csendre.
Új repedés csalogatja a hangyát,
issza a napfényt gyűszűvirágnak a kelyhe.
Úszni vonulnak a récék, 
látod a szárnyon csillan a vízcsepp!
Készül a macska, gerince feszül meg, 
már el is ejti a csöpp egeret.
Perzsel a napfény, elvonul innen a szúnyog,
nem csalogatja a felszín ezüstje.
Szép ez a reggel! Így van-e, kedves?
Jó veled érni a nyárban.

A Szamos-part legszebb pontját kerestem.
Kíváncsi voltam
a dolmányos varjak játékára,
ahogy a levegőben egyensúlyozva
kapcsolatba lépnek egymással.
Téged a folyó érdekelt,
a felszínen felejtett pillepalackok.
Az sem zavart, hogy a szúnyogok
átszabhatják bőröd.
Elnézted, ha tekintetem az arcodra tévedt,
de elhárítottad érintésemet.

Nehéz olyan könyvről írni, amelyhez a szerző maga csatol 
olyan tanulmányt, amely egyben elemzi is azt. Balázs La-
jos néprajzkutató márpedig ilyesmit vitt véghez a Cérna és 
tű. A paraszti világ szerelmi eposza című kötetében: letett 
az asztalra egy hihetetlenül sokrétű, a női lelket minden 
irányból kielemző mélyinterjú-folyamot, és az előszóban 
be is jelölte (helyesen, precízen) annak helyét irodal-
munkban. Balázs szerint a könyv egy magyar (székely), 
női Kalevala, amely visszaadja népünk hatalmas tapaszta-
lati tudását, életszemléletét. Igaza van.
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