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Mordvin halottsiratók és lakodalmas énekek 

Az utóbbi másfél évtized során szép számmal jutottak el a magyar olvasóhoz 
a vogul és az osztják népköltészet remekei, sőt nem egy kiváló költőnk verseiben 
hatásuk nyomait is felfedezhetjük. A rokon népek népköltészetének azonban bőven 
vannak még számunkra kevéssé ismert vagy felfedezetlen területei. Ilyenek az 
Urál hegyeitől nyugatra, egészen a Baltikumig élő rokonok pogány imádságai, rá-
olvasásai, menyasszony- és halottsiratói. Ezekből nyújt ízelítőt az alábbi válogatás. 

A mordvinoknál a sirató, különösen a halottsírató a népköltészetnek ma is ele-
venen élő műfaja. Vikár Lászlóval közös Volga—Káma vidéki gyűjtőútjaink során 
mi magunk is sokat feljegyeztünk közülük. 1975 nyarán egy baskíriai mordvin köz-
ségben egy fiatalasszony nemrég meghalt barátnőjét siratta el magnetofonunk előtt. 
Ö mesélte, hogy az egy kolhozbrigádban dolgozó több mint harminc nő, mind ha-
gyományos módon búcsúzott a megholttól. 

A menyasszonysiratókat és a többi lakodalmas énekeket is tudják még a 
középkorúak is. Hajdanában két héttel a lakodalom előtt, éjjel, első kakaskukoré-
kolás.után kezdett hozzá a lány, hogy elsirassa a lányságát, s aztán estéről estére 
folytatta. A menyasszonynak egész könyvre való siratót kellett elénekelnie. A kis-
lányok 7—8 éves korukban kezdtek hozzá a tanuláshoz. Részt vettek minden lako-
dalommal kapcsolatos szertartáson, s figyelmesen hallgatták az énekeket. Lakodal-
mat játszottak a babáikkal, ha egyedül maradtak otthon, és kisöccsük pesztrálása 
közben is gyakran a menyasszony lakodalmi énekeit fúj ták, de még így is rászorul-
tak az idősebb nőrokonok segítségére a lakodalmat megelőző' időkben. 

A lakodalom párhuzamosan kezdődött meg a vőlegény és a menyasszony házá-
nál. Késő délután a vőlegény kisebb vagy nagyobb kísérettel elindult a menyasszo-
nyért. Másnap volt az esküvő, s utána tovább folytatódott a lakodalom. Este a 
kérőnő éneke mellett a csűrben fektették le a fiatalokat. 

Harmadnap reggel az ú j menyecske öregasszonyok kíséretében áldozatot muta-
tott be kint a szabadban a meghalt ősöknek. Végül a ház szellemének áldoztak, 
lepényt sütöttek neki, s az asztalra tették a menyasszony ajándékával, egy törülkö-
zővel együtt, majd így imádkoztak hozzá: — Ház ezüst őrizője! Lám, menyet hoz-
tunk, szeresd meg őt, hadd járjon-keljen házadban. íme, itt vannak az ajándékai; 
add, hogy a keze fonásra álljon, későn feküdjön, korán keljen. 

Ezzel ért véget a lakodalom, amely tele volt siratókkal, s a siratok dallamára 
énekelt dalokkal, úgyhogy a menyasszony gyakran annyira berekedt a sok ének-
léstől, hogy beszélni is alig tudott. Megkérdezhetné valaki, hogy mit csinált a meny-
asszony, ha botfülű volt. Ügy látszik ilyenek nem voltak. Gyűjtőútjaim során szá-
mos népnél tapasztaltam, hogy ahol elevenen él a népköltészet, ott mindenki tud 
énekelni. 

A mordvin siratok és a régi lakodalmas énekek dallama egyszerű, mindössze 
3—4 hangon mozog, s egyetlen sorból áll. Ez ismétlődik vég nélkül, mert a mordvin 
népköltészet legrégebbi verses műfajaiban ismeretlen a strófa. A hangsúly a mon-
danivalón van, az egyszerű dallam ezt csak aláfesti. 

A siratókat úgy szokás emlegetni, mint improvizáción alapuló műfajt . A mord-
vin énekes is szabadon alakítja mondanivalóját, de sok-sok hagyományos elemet 
fölhasznál, ami nagyban emeli a mű költői csiszoltságát, a szerkezeti fölépítés 
arányosságát. 

A cseremiszeknél és a votjákoknál egyes vidékek idős lakosai körében még 
elevenen él az ősi pogány vallás. A mordvinoknál erősebb és régebbi a keresztény 
hatás, mint náluk. Az alábbi siratókban is szép számmal találkozunk keresztény 
elemekkel, de legtöbbször a pogány vallás emlékeivel szorosan összefonódva, és 
nem ritkán ez utóbbiak vannak többségben. 

A mordvin népköltészet sok szállal kötődik a finn és az észt népköltészethez. 
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Itt is gyakori a Kalevalából jól ismert gondolatpárhuzam, mikor a második sor 
esetleg csak egyetlen szó eltéréssel ismétli meg az elsőt. A mordvin versforma is 
közel áll a finnek és az észtek hagyományos verseléséhez, de az Erdélyi Zsuzsanna 
gyűjtésében megjelent magyar népi imádságok legrégebbi típusainak verseléséhez 
is.* így ezek a siratok, lakodalmas énekek nemcsak a népköltészet egy sajátos 
hangú új világába nyújtanak betekintést, de végső fokon a magyar ősköltészet tit-
kainak feszegetésében is segítenek. 

BERECZKI GÁBOR 

Mordvin siratóénekek 
(RAB ZSUZSA FORDÍTÁSAI) 

HAJNALI A N Y A - S I R A T Á S 

Ékes hajnal fényt gyújtott, 
rubeles gyertyát lobbantott, 
arany ruháját öltötte, 
ezüst füstölőjét fölvette, 
a négy égtáj felé lengette, 
szerte a földön fény áradt, 
jaj, anyám, a horhoson füst árad, 
jaj, anyám, felkelt családod, 
mind megmosakodtak, 
keresztet vetettek, 
Úristennek tisztet tettek. 
Te magad lócán feküszöl 
tükrös ablakunknak alatta, 
beszédes szád nem szólal, 
szóló nyelved nem mozdul, 
ki ad immár nékünk tanácsot!' 
Anyám, jaj, aki megszültél, 
minket mind idegyűjtöttél, 
egy órád ha maradt még, 
egy perced! 
Utoljára érinti 
homlokod a felkelő Napisten, 
rebbegeti ruhád szálló szél! 
Isten veled immár, 
jaj, aki megszültél! 

* Erdély i Zsuzsanna : Hegyet hágók, lőtőt lépék. (Magvető Könyvkiadó , Budapes t , 1976.) 

29 


