
Székely Mária 

EGY TELECSKAI SIRATŐRÓL 

Hetvenegy márciusában a jelenlevő falubeli adatközlők nem kis 
meglepetésére Égető Rozália 76 éves telecskai parasztasszony, miután 
elénekelt jó néhány „szajáni" népdalt, siratóba kezdett. Több mint hat 
évtizeddel a haláleset után siratta el édesanyját, mintegy alkalmat ta-
lálva a tragédia, az öregkorral mind többször eszébe jutó fájdalom fel-
idézésére. Nem is annyira anyját, mint saját és árvaságra jutott, az ott-
honról „szerteszét mönt" testvére nyomorúságát, az otthon, az együvé 
tartozás elvesztését siratta el. Eredeti funkcióját veszítette siratóéneket 
közölt, amely olyan közösségben élt tovább, valószínűleg titokban, ahol 
már közömbösek a siratóval szemben, így ez a magába vonulás jegyét 
viselve „kifejezi az elhagyatottságot, a világ vak erőinek prédául dobott-
ságot, félelmet a leírhatatlan jövőtől, a tanácstalan fájdalmat" (Ortutay 
Gyula: Hozzászólás Trencs Bell-hel, 547. old.). A virrasztóénekek szép 
számát ismerő és éneklő, a kántori búcsúztatókhoz szokott, sőt ilyene-
ket szerkesztő idős telecskai asszonyok zöme megmosolyogta a sajátos 
rirató-testtartásba helyezkedett adatközlőt, sőt voltak olyanok — bal-
ladák, régi szokások legjobb őrzői is —, akik szégyenlletesnek tartották 
a fájdalom ilyenfajta kiéneklését. Ennek ellenére nem kizárt, hogy Te-
lecskán tudnak siratókat az idősebb asszonyok. 

A másodszori közlésről Matijevics Lajos értesített (Matijevics Lajos: 
Égető Rozália siratója, Magyar Szó, Kilátó, 1972. I. 22.; HITK IV. 1972. 
6—9., 253—260. old.). A sirató harmadik, deklamációs változatát Égetó 
Rozália 1972 őszén énekelte. 

Az első és a másik két változat közt jelentős a dallambeli különb-
ség. Az asszimmetrikus formájú, kadenciás másik kettővel szemben az 
első félsor-variánsok szekvenciaszerű ismétléséből összeálló strófás dal-
lam, amely a négysoros felé tart tendenciát. Hogy részlet jelenség-e az 
ilyen formájú siratódallam vidékünkön, meghatározott néprajzi terü-
leten, allaposabb gyűjtés és kutatás eredménye dönti el. 

Először Lázár István közölt rímes siratóverset az erdélyi Alsó Fehér 
vármegyéből (Lázár István: Alsó-Fehér Vármegye népe, 1896., 95. old.), 
megjegyezvén, hogy a tartalom és forma monoton dallamtól megszabott 
ritmusán kívül gyakran minden egyéb költőiséget nélkülöző gyászdalok 
(naemiae) mellett más gyászdalokat is tudnak e vidéken: „Vannak. . . 
költőibb természetű asszonyok: ezek és leginkább a felfogadottak a rí-
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mes rögtönzésben is ügyesek: néha népdalban szokásos fordulatokat 
vegyítenek közbe." Kálmány Lajos 1893-ban gyűjtött hasonló strófákat 
a Dél-Alföldön, ezeket „rögtönzött költői műveknek" nevezte (Szeged 
Népe, III. 144., 297. old.). Kodály 1916-ban Nagyszalontán találkozott 
zárt daliliamformájú siratóversekkel, dallamukat az ugyancsak sirató-
eredetű Árgirus-dallammal hozta kapcsolatba, és megállapítása szerint 
a siratás későbbi fejlődési fokát jelentik az egyéni sirató kötetlen for-
májával szemben. A rímes versben való siratás nem valószínű, hogy 
román befolyásra fejlődött e vidéken, mert ritkán ugyan, de a magyar 
nyelvterület más vidékein is előfordult (MNT, Siratok, Budapest, 1966., 
741—780. olld.). Inkább lehetséges, hogy a strófás tendenciájú vagy zárt 
dallamhoz való szövegrögtönzésről van szó. Ez állhat fenn esetünkben is. 

Égető Rozália strófás siratójának első sorkezdete a többinél egy 
hanggal magasabb és dúr hangsorú, öt hangnyi, ereszkedő vonalú, a 
sor második fele enyhe ívvel kezdődik, a szöveghez módosul s így cson-
ka, a második sor két azonos, öthangnyi ereszkedő vonalból áll. Az első 
félsor két strófában így re-végződésű, a továbbiakban egy hanggal fel-
jebb kezdődik, mi-végződésű. Az első sor második fele a második stró-
fától kezdve lá-végződésű, kezdőhangjaiban variál. A második sor első 
fele a 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. és 11. strófában változik: dó (4., 9., 10., 
11. strófa), másutt lá-végződésű, a sor második fele mindvégig lá-vég-
ződésű, öt hangnyi. A félsorra bontással a (négysoros) dallam 5 3 1, 
4 1 1 , 5 1 3 , 5 1 1 sorvégződésű. A hangsor eo l+ f j , a legelején sí. 
A második strófától kezdve visszatérő első sorkezdet, egyébként tipikus 
siratókezdet, az Ómagyar Mária-siralom első szekvenciájának terccel 
mélyebben levő megfelelője, de rokon a Kelemen kőmíes Csík megyei 
változatának (Kodály: Visszatekintés, 2., 76—79. old.), az Ej, haj gyöngy-
virág kezdetű virágének Pálóczi Horváth Ádám ötödfélszáz énekeiben 
(1813) közölt változatának kezdetével. 

A szöveg tipikus sirató-rögtönzés, sorai 12 (6 + 6) szótagúak, he-
lyenként rímkísérlettel: legyünk—tegyünk, legyünk—menjünk—mi-
érettünk. A későbbi változatokra szintén jellemző szövegismétlés, variá-
lás itt is szembetűnő. A. bevezető két sor a haláleset közlése fájdalmas 
felkiáltással, a továbbiakban mindvégig a halotthoz szól, panaszkodik, 
az árvák szomorú sorsát írja le, félelmében kéréssel fordul a halotthoz, 
költögeti, segítségért könyörög. Állandó jelzőként a „kedves" jelentke-
zik, gyakori a főként a kissé íves és ereszkedő sorkezdetben jól ismé-
telhető „ó ja j" felkiáltás. Inkább a dallamhoz való szövegalakításról, a 
másik két változatban a feltoluló keserűséget hullámosan kifejező reci-
tatív szöveghez való asszimmetrikus dallamformálásról beszélhetünk. 
A harmadszori közléskor Égető Rozália nem emlékezett arra, hogy e 
siratót más dallammal is előadta, a lejátszáskor pedig csak bólintással 
hagyta helyben a hitelességet, de a dallam eredetéről semmit se tudott 
mondani. 
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A strófás siratókhoz igen közel állnak a keservesek sirató jellegű 
dallamai. így nem meglepő, hogy Égető Rozália siratódallamában a Kodály 
által a Csík megyei Kászonimpéren 1912 és 1938-ban gyűjtött. Az hol 
én elmegyek még a fák is sírnak kezdősorú keserves, illetve a Tisza 
part ján lakom kezdetű szerelmi ének dallamára ismerünk. Előfordulása 
vidékünkön: 1975 őszén Radics Józsefné Szűcs Mária 85 éves doroszlói 
parasztasszony szinte azonos dallamú költött szövegű Mária-éneket kö-
zölt, állítása szerint egykor elterjedtet. 

MÁRIA-ÉNEK 
Adatközlő: 
Radics Józsefné 
Szűcs Mária 85 é. 
1976., Doroszló 

l. Ez - re ja széni hely - re 

r ' f ^ I - r r j 
A -Kik i - de jöl - üink, 

P h ^ 
i 

A nagy dl - Zár fö - lé 

2. Itt tündöklik a mi drága édesanyánk, 
Aki minket ide kitárt karokkal vár. 

3. Mondjuk el itt neki szívünk nagy fájdalmát, 
Mégvigasztalja ő szomorút és érvát. 

4. Jertek hát köszöntsük e drága jó anyát, 
Szentkúti templomnak ékes szép csillagát. 

5. Ki vannak terjesztve áldott két karjai, 
Kedves vendégeit hogy ő megöleli. 

6. Jertek ide árvák, szomorú özvegyek, 
A szép Szűz Máriát velünk köszöntsétek. 

7. Hogyan fáj szívetek, mondjátok el neki, 
Keserűségteket szánalommal nézi. 

8. Mária, Mária, árvák édesanyja, 
Néz' mint sír az árva, fáj az özvegy szive. 

9. Alig tudnak szólni keserűségükben, 
Fájdalomkönnyeik csillog szemeikből, 

10. Szánd meg. Szűz Mária, a szegény árvákat, 
Hozd örömre az ő szomorúságukat. 
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Második szövegváltozat: 

1. Templomnak ajtaja sarkig ki van nyitva, 
Melyben minket itt vár a szép Szűz Mária. 

2. Dicsértessék az Úrjézus Krisztus neve 
Leborulunk, anyánk, oltárod elébe, 

3. Tedd ki előttünk itt anyai jó szíved, 
Fogadjál bennünket, hű tisztelőidet. 

4. Hozzád jöttünk, anyánk hogyha méghallgatnál, 
Szomorú ja szivünk, ha mégvigasztalnál. 

5. Ami ja, szívünknek, lelkünknek panasza, 
Nyelvünk, édesanyánk, el nem sorolhatja. 

6. De sok szülőanya kisírja itt magát, 
Szűz Mária előtt levetje panaszát. 

7. Mégsem találjuk meg szívünk nyugodalmát, 
Édesanyánk, szent Szűz, nyújtsd szived irgalmát. 

8. Mária, Mária, hozzád folyamodunk, 
Mer' csak benned bízunk, kegyelmes asszonyunk. 

9. Jertek ide árvák, szomorú özvegyek, 
A szép Szűz Máriát velünk köszöntsétek. 

10. Hogyha fáj szívetek, mondjátok el néki, 
Keserűségtéket szánalommal nézi, 

11. Mária, Mária, árvák édesanyja, 
Néz' mint sír az árva, fáj az özvegy szíve. 

12 Alig tudnak szólni keserűségükben, 
Fájdalom könnyei csillog szemeikből. 

13. Szánd még Szűz Mária a szegény árvákat, 
Hozd örömre az ő szomorúságukat. 

14. Téged rendelt isten mi édesanyánknak, 
A szomorú szivek vigasztalójának. 

15. Mária, Mária, hozzád folyamodunk, 
Mér' csak benned bízunk, kegyelmes asszonyunk. 

16. Mint az édesanya gyermekét nem hagyja, 
Né hagyjál elvesznünk, Szüzanyánk Mária. 

17. Most és halálunkkor jöjj segítségünkre, 
Jézus szent fiadhoz vezess föl mennyekben. 

18. Kérünk, édesanyánk, segítségünkre fuss. 

Dicsértessék ezért az Űr jézus Krisztus. 

Ezt Égető Rozália is hallhatta búcsú járáskor, erre utal, hogy néhány 
szövegasszociációjára ismerünk a siratóban, sokkal spontánabb, szebb 
megfogalmazásban, az adatközlő hagyományos szövegfűzésének szerves 
részeként. 

Hogy egykor az édesanyját sirató gyereklány zárt vagy kadenciás 
dallammal borult a koporsóra, nem tudhatni, de strófás siratónk felbuk-
kanása példa az egykor bőséges siratóhagyományból alakult népi dallam 
siratódallamként való visszatérésére, talán nem annyira a hagyomány-
őrzés, mint az adatközlő sokféle képzettársítása eredményeként. 
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Mit mondjak még? Ügy történt ez, hogy az én édösapám kinn vót 
Amerikába' . És az édösanyám itthon maradt velünk nyócadmagáva.1 

És szögény nem is tudta, hogy micsinájjon velünk, egyik kicsi, másik 
kicsi, de édösapám mög kint vót Amerikába'! Nagy szükségbe' vótunk, 
alig vót egy-egy kis üngöcskénk minnyájunknak, szegény édösanyám 
akko r az olyan gondba merűt, hogy mögzavarodott. És ott vagyunk 
annyi sok gyerök oszt ríva mögyünk oda 'z ágyához, édösanyám, édös-
anyám, aranyos anyám, né hagyj i t t bennünket, de mán akko r úgy vót, 
hogy haldoklik akkor. Akko r osztán szögény möghalt. Akko r mögma-
radtunk ott a szobába', heten, úgy fétünk, nem mertünk még lefekünni 
se a kuckóba be minnyájan, miko r zörög valaki, akko r itt van, j a j így 
j a j úgy, j a j úgy. Ír tak levelet a mi apánknak Amerikába, gyüjjön haza, 
mer' a kis árvák fének itthon. Én vótam a legnagyobb, a többi hat még 
kicsike vót. A;; mög hazagyütt szögény, betegségbe esött az útba, három 
hónapra az én édösanyám után mögha l t . . . Micsinájjurak mégéncsak . . . 
hogy ahol a mi szögény anyánk kint a ker 'ben ásott és eszórta az árpát 
s a lábanyoma möglátszott néki, hogy ű ottan dolgozott, és léborútunk 
mind az egész kicsikéve, csókótuk a lábanyomát néki, hogy ez az én 
édösanyámnak a lábanyoma. Hát micsinájjunk mégishát, se apánk, se 
anyánk nincsen, hát akko r egyik erre mönt, másik amarra mönt, a har -
madik emerre, szörteszét möntünk. Űgy szétmöntünk, hogy a z t á n . . . 
aztán . . . ilyen nagy igazi szomorúságban ezt s irat tam mög. Ezt a bor-
zasztó nagy szenvedést, amibe' vótunk. 

R E Z I M E 

JEDNA NARICALJKA IZ TELECKE 

U ovom radu autor prikazuje dve sirodne melodije: jedna je naricaljka 
jedne narikace iz Teleöke, a druga je jedna bogorodicina pesma prikupljena 
u Doroslovu. Obe su, izgleda, iz srednjeg veka. Pojiava naricaljke predstavlja 
primer vracanja na melodiju oplakivanja koja je izrasla iz nekadasnje bogaite 
tradicije naricanja, sto je vise rezultat mastovitog lasociranja informatora 
nego cuvanja tradicije. 

S U M M A R Y 

A DIRGE FROM TELECKA 

In this paper two related tunes are presented: a dirge sung by a hired 
mourner from Telecka and a isong abouit the Blessed Virgin collected in 
Doroslovo, Both seem to be of medieval origin. The apperance of, the dirge 
is ián example of the returning to the plaintive tune which originates in the 
rich dirge tradition of old times, and is more a result of the informant's ima-
ginative association than a sign of preserving tradition. 
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