
SIRATÓ ÉNEKEK ÉS MARII-SIRATÓK
Siratóinknak megvan a maguk kialakult szertartásrend]e, Altalában a legkö-,

zelebbi női hozzátartozó' siratja el a halottat, a temetés valamelyik fázisában, de
történhet ez a halálesettál függetlenül, akár évekkel később is. A sirató szövege,
dallama egyaránt improvizált, rögtönzött, ennek ellenére találunk bennük bizonyos
formulákat, melyek más-más szavakkal ugyan, de azonos gondolatokat fejeznek
ki, s rnelyek többé vagy kevésbé mínden siratóban fellelhetők, szabadon varíálva,
egy siratás alkalmával esetleg többször is megismételve. Ilyen formulák a meg
szólítás - másképpen beköszöntő - a halott dícsérése, esetleg életének néhány
epizódja, bocsánatkérés tőle, szemrehányás, mely átmegy panaszba, visszahívá
sa az életbe, a sirató halni-vágyása. Ime néhány példa ezekre:

Kedves édes Jóskám, édes fiam, kedves fiam. / Keljen fel, lelkem. / Mért ha
gyott itt engem ebbe a szomorú világba? / Jaj, de megszomorítottál. ! Sehonnan
se nem sírhatlak vissza. / De hamar el kellett tőled válni. ! Jaj, Istenem, hogy
éljek meg írnmán egyedül? / Halál mér' választottál el minket egymástól? / Jaj,
jaj hát merrül várjam, búval melyik kapumon várjam? / Hogy felejtselek el té
ged? / Jaj, már pázsit fogja a nyomát, már hiába váram a nyomát. / Jaj. mért
hagytál itt, mikor annyira szerettelek, kedves rózsabimbóm. kedves drága magza
tom? / Istenem, Istenem, adj nekem győzelmet ennek a nagy keserűségnek az
elhordozasára. / Amerre csak széjjelnézek. míndenütt a tel helyedet üresen talá
lom. ! Kedves, drága születtern, jaj, mít moridjak, virágom, kedves, drága csilla
gom? / Jöjjön vissza vaj egyszer, hogy megvigasztaljon bánatimból. -] Ne menjen
azokra a járhatatlan utakra, édes tátikám, mert az aki j! / elmentek arrafelé,
vissza sohase jöttek. / Jaj, mér' nem fekhetek én is abba a hideg fekete földbe?

Ha a XVII. század közepe óta felsorakozó énekeskönyveink nagyböjti énekeit
lapozgatjuk, láthatjuk, hogy a siratóhoz hasonló, sokszor azonos kifejezésekkel,
szavakkal siratja el Szűz Mária is keresztre feszített Fiát. Természetesen csak
a katolikus énekeskönyvek jöhetnek számba, a reformáció elvetette a Mária-tisz
teletet, ott ez a műfa] nem virágozhatott; a Mária-siratók helyett náluk a bűnös

szólal meg, ő énekel Jézus szenvedéséről és tesz magának szemrehányást, gon
doljunk például Bach Málté-passiójának O Haupt voll Blut und Wunde'11. kezdetű
áriájára.

Első énekeskönyvünkben, Kisdi Cantus Catholicijében már ilyen panaszsza
vakat ad az ismeretlen költő Szűz Mária szájába: Ah, jaj nékem, szomorúnak,
/ ah, jaj nékem keserves anyának. - Hova legyek, bánatimhan kit reméljek? !
Oh, én drágalátos szülöttern, / óh, egyetlen egyem, én mínden örömem. - Sok
sírástul megepedett szívem.

Az 1674-ben megjelent Cantus Cat,holiciben két Mária-siratót is találunk:
Oh, Jézus, drága szülöttem, kis korátúl kit neveltem, / kivel bódogul éltem,

s most holtig árva lőttem. / Hol vagy, két szemern világa, Jézus, életem virága,
/ Én szívem kívánsága, lelkemnek boldogsága?

A másik ének: Jaj, édesem, jaj, mint jártál, / meghervadtál édes vérem, /
érted hasad s eped szívem, / Megaszott virágom, / gyönggyel megfűzött ágom, /
soha tőled ell nem válok, / melletted lesz halálom.

A XVIII. század nagy énekgyűjteménye, Bozóky Mihály pilismaróti kántor
könyve. Két Máría-siratója közelítí meg legjobban a siratók stílusát; talán az a
tény, hogy falusi kántor volt, segítette hozzá, hogy ennyire szerencsésen eltalálta
azok hangját:

Vigasságom boldogságom, életedben te voltál, I ragyogó fényes csillagom, és,
fényes napom voltál, I de jaj, tőlem eltávoztál, és fekete gyászba' hagytál, nagy
siralomba hoztál. •

Másik énekének már címe is elárulja jellegét: Mária a koporsóban fekvő Fi
ját jajgatja.

Nyugodjál már virágom, meghervadt arany-ágam! Jézus, fényes csillagom!
'f Arván maradt édes Anyád, aki gondot viselt reád, jaj! jaj! édes magzatom. t
Ki lészen már gyámolóm, ki lesz megvigasztalórn; Jézus fényes csillagom! / Ben
ned bízott az én lelkem, Te voltál egész örömem, jaj! jaj! édes magzatom. /
Oh, én szelíd galambom, gyászba borult hajnalom, Jézus, fényes csillagom! / Oh,
bár veled meghalhatnék, egy koporsóban fekhetnél{, jaj, jaj! édes magzatom.

A XIX. századnak szinte máig is ható gyűjteményében. Tárkányi-Zsasskovszky
Ének,jrában nem találunk Mária-siratót. A század másik nagy, de kevésbé ismert
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énekeskönyve, Szemennyei-Kaposy műve azonban valóságos gyöngyszemet őrzött

meg Mária siralma címmel:
áh, jaj nékem bús anyának, / óh, jaj nekem Máriának, / kri itt állok félig

holtan, " nagy fájdalomban. Jaj, virágok búzavirága, / szűz szívem kitépett ága, /
óh, egyetlen szép reményem, / szent fiam vérem. / Nap olyan nem jő az égre, ~

bánatom hogy jutna végre, / hogy szememből kiapadna, / könnyem patakja. 
Drága kincsem, boldogságom! / Szép vonásid már nem látom, / gyönge karod nem
ölelget: / kiadtad lelked. / Köszönöm a nagy szerelmet, ! rnely őrt állott éltem
mellett: I jól pihentem. jól nyugodtam / hűvös árnyodban. / Nem nyitod már meg
ajtómat, / még csak hírt sem hallok rólad, ! kis kertem legszebb virága, / elher
vadt ága,

Sajnos nincs terünk valamennyi Mária-sirató bemutatására, de azt hisszük,
ebből a rövid felsorolásból is kitűnik a siratóval való közeli rokonsága. Hangjuk,
stílusuk azonos, gondolatkörük, frazeológiájuk, szókíncsük meglepő hasonlóságot,
néhol egyezést is mutat. Nem szabad amellett szem elől tévesztenünk azt sem, hogy
a sirato mindíg recitáló ének, kötetlen szótagszámmal, a Márta-sírató viszont vers
ben íródott, rímes ének, ez is nehezűti, hogy teljes azonosságot kereshessünk.
Mégis, ezekben az első személyben írt énekekben könnyű a siratók hangjára is
mernünk. Különböznek középkorí megfelelőjüktől. az Európa-szerte élő Máría-síral
maktól, magyar fordításban: Szűz Má1'w epeségei-től is. Kódexirodalmunk szá
rnos remekbe sikerült fordításukat őrizte meg, hangjuk míndamellett nem a sira
tóké. Joggal tételezhetjük tehát fel, hogyanépköltészet hangja szívárgott be a
templomokba, oly módon, hogy hatott az énekeskönyvek szerzőire, összeállttól
ra, akik a nép ajkán élő énekeket összegyűjtötték. A külföldi, népének-kincsünk
re elsősorban hatott német anyagban nem találjuk ID€g a Mária-siratókat, de a
latin nyeívű himnuszköltészetben sem bukkanunk nyomukra, így mínden valószí
nűség szerint magyar fejleménnyel állunk szemben.

SCHRAM FERENC

Csontváry: Mária hútja

Itt ülök a kúton kicsimmel köztetek,
s ti jöttök, merítitek a vizet.

Itt testvérré békét fehér, színes, csavargó, kalmár, paraszt.
Vizet magába térni bárkit ,egy percre itt maraszt.
Mert én nem adok néktek sem pénzt, sem 11UÍmorító bort,
se ,hírnevet-hatalmat. Távol tőlem az emberi hóbort.
A megtévedteket is köpenyem alá ves~em,

csak la méhben-magzat-ölést nem szenvedhetem.
Adok ingyen vizet-levegőt, s a nőknek a szíve alá
bimbót - és körzetemből elűzöm a Halált.
Itt hancúznak gyermekek a köpenyem alatt.
Itt isznak mellett,em birkák, tevék, szamarak.
És ha az alkony lángjai szikrásra fölékszereznek,
Ólc csak születnek, egyre többen lesznek.
Ide vágynak, akiknek ágyukról nem lehet
felkelniök: légszomjas haldoklók, betegek.
És mint a körhinta sávvá nyújt szineket :
itt futnak körbe korsós nők, állatok, gyerekek.

Mind, kiket gondok, rémálmok űznek,

jöjjetek palástom alá, igyatok vizet.

JANOSY ISTVAN
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