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A MAGYAR HALOTTAS 
ÉNEKKÖLTÉSZET TISZTA 
ÉS ÁTMENETI MŰFAJAI 

(A műfajváltások 
törvényszerűségei) 

Felhalmozott adataink és rendszerezett ismereteink birtokában biz-
ton mondhatjuk, hogy egyetlen társadalomnak a folklórja sem egysé-
ges és változatlan, hanem tagolt és állandó mozgásban is van. Mivel a 
gazdag folklórnak egy-egy részletéről rendszerint csak pillanat} elv ételt 
szoktunk készíteni, a változások és váltások törvényszerűségeit is csak 
kevéssé ismerjük. 

Dolgozatomban az újkori magyar halottas énekköltészet szemünk 
előtt lezajló változásait kísérem nyomon. Bár folklórunk e 'tartománya 
nemzetközi viszonylatban csak kevéssé feltárt, már az eddigi eredmé-
nyek is módot nyúj tanak bizonyos általánosításokra. 

Az emberélet három fő állomása közül a halál az utolsó, a meg-
előző kettőnek [születés, házasság] szokáskörével való összevetésére csak 
kevesen gondoltak, holott egész menetek [társas együttlét, ünnepi 
lakoma stb.], sőt műfa jok [pl. a menyasszony- és a halottsirató] akár 
közvetlenül is összehasonlíthatók; különösen érdekesek két önálló szo-
káskör összeolvadásának határesetei [pl. a felserdült, házasságkötés nél-
kül elhunyt hajadonok halotti lakodalma]. Mindhárom szokáskörben ki 
vannak osztva az egyéni és a csoportos szerepek, a szokások egyes rész-
letei cserélődhetnek, egymást helyettesítik, így egymásba is átjátszanak, 
egyik kiesését tehát könnyen pótolhatják a másikkal. Felismerhetők a 
fő- és mellékszereplők, ezek között az aktív és a passzív résztvevők, de 
minden egyes szokásmozzanat hierarchizált nemek és korosztályok, to-
vábbá a rokonság foka szerint is. 

Az elmúlt történelmi korszakok évszázadai alatt a különféle egy-
házak és az állam ezeket a szokásokat kisebb-nagyobb mértékben befo-
lyásolták, a szertartásos jellegüket igyekeztek kisajátítani, míg az alkal-
miakat esetenként eltűrték. Ennek következtében elszaporodtak a fél-
népi közvetítők és formák, módosultak a szokások, azokon belül a mű-
fajok szerepe és jellege is. E változásokat és váltásokat természetesen 
nemcsak külső, hanem belső tényezők is kiválthatták. 

Az említett hasonlóságok és kapcsolódások ellenére is a halotti szo-
káskör és énékköltészet is minden mástól jól elkülöníthetők; közvetle-
nül vagy közvetve, de eléggé szorosan követik a temetési szertartások 
menetét, sőt ettől esetleg elszakadva is megmaradnak a gyászidő [vagy 
annak évfordulója, ünnepe stb.] keretében. E szűkebb vagy tágasabb 
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kereteken belül esetenként egymást válthatják, és helyettesíthetik is, 
miközben ú j szerepkörükhöz idomulnak. Az ú j és új impulzusok általá-
ban felülről és kívülről érkeznek, és rendszerint a kedvezőbb [társadal-
mi-családi] helyzetű nem [magyar viszonylatban a férfi] az újító. A fél-
népi közvetítők kezdeményező és vezető szerepe mindvégig megmarad, 
míg a hátrányosabb [társadalmi-családi] helyzetű csoportok, nembeliek 
vagy egyének [magyar viszonylatban a női hozzátartozók] inkább a 
hagyományos eljárások, ill. műfajok fenntartói. 

Valószínűleg sohasem volt olyan teljes halotti szokáskör és ének-
költészet, mely minden eddig megismert és lehetséges mozzanatot és 
formát egy adott időponton belül magába foglalt volna, de aligha lehet-
tek tiszták az egyes műfajok is! Átmenetek mindenkori sokaságával kell 
tehát számolnunk, de a változások menetét és főként irányát feltétlenül 
meg kell találnunk! A halottas énekköltészet műfajai erre nemcsak a 
szokáskeret alkalmi-szertartásos jellege, hanem a műfajok egymás kö-
zötti szoros rokonsága, szerepcseréje, továbbá a szóbeli-írásbeli, ill. 
népi-félnépi formák összefonódottsága miatt is alkalmas. 

A magyar halotti énekköltészet fő és viszonylag tiszta műfajai közé 
négy csoportot sorolhatunk: 

1) az egyéni előadásban elhangzó, alkalmi halottsiratót, 
2) előénekes vezetésével csoportosan megszólaltatott, alkalmi-sz.er-

tartásos halott virrasztót, 
3) egyéni előadásban elhangzó szertartásos halottbúcsúztatót, 
4) és ismét csak csoportosan, de most már előénekes nélkül (szóló-

ban is felhangzó) előadott, alkalmi sirató vagy búcsúztató balladát. 

A halottsirató nemzetközileg jól ismert énektípus, voltaképp énekes, 
személyes búcsú az elhunyttól; a magyar sem nagyon tér el ettől: a leg-
közelebbi női hozzátartozók valamelyike rögtönzi, a haláleset beálltától 
a temetés pillanatáig szinte bármikor, de ha megszabott időközökben szer-
tartásos énekek hangzanak fel, a siratozó elhallgat. Az egyháziak egyéb-
ként századokon keresztül mindent iel is követtek, hogy ezt a nagy érzel-
mi kitörésekkel, élénk arcjátékkal és taglejtésekkel kísért énektípust 
kiszorítsák, úgyhogy joggal tehetjük fel ennek a laza szerkezetű, be-
szédszerű műfajnak másodlagos primitivizálódását is. 

A halottsirató mindenesetre máig az egyik legrégiesebb énektípus; 
műfaji rokonainál kevesebb külső hatást fogadott be, jobban át járta 
viszont a többi műfaj t ; neki van a legkevesebb átmeneti formája annál 
több viszont a belső tagolódásból adódó alfaja. Így időközben kialakult 
a beteg-, katona-, menyasszony- és kivándorlósirató, sőt a jószág-, tűz-
és pénzsirató is! Egyházi vagy egyéb külső hatásra tovább bővülhetett 
város- és országsiratóvá, ill. szertartásos alkalom nélkül kivételesein 
önsiratóvá is szűkülhetett. [Külön önálló, bár szemmel láthatólag keve-
rék műfaj a katonakeserves: a bevonuló újoncok szabályozott formá-
ban elhangzó önsiratója.] Siratófélékkel az egyházi népénekköltészeten 
belül is találkozunk: a katolikus magyarok 700 éves közkedvelt műfaja 
a különféle Mária-siralmak széles [és folyamatos] köre. Siratóbetétek-
kel, különösen pedig önsiratással régi és ú j stílusú balladákban vala-
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mint rabénekekben egyaránt találkozhatunk, ezek azonban egytől egyig 
szabályozott formájúak. Ilyenek az egyéni panaszdalok, az ún. keser-
vesek is, melyek női siratok híján és mintegy azok pótlása képpen kivé-
telesen még férfiak szájából is elhangozhatnak [esetleg csak zenekari 
előadásban]. Hanyatló siratóhagyomány időszakában törvényszerűen 
bukkan fel — főként a rosszmájú férfiak .ajkán — a tréfás-gúnyos sira-
tóparódia, mely az egész sirató műfajnak és főként az énekeseknek vélt 
vagy valóságos különösségeit, ill. különcségeit veszi célba. 

E hagyományos halottsirató egész műfajá t kivesztettnek tekintettük, 
arra azonban csak kevéssé ügyeltünk, hogy már virágjában sem volt 
egyedül, és átmenetek sorozatán keresztül szorult ki a gyakorlatból is, 
hatása ós utóhatása tehát még elmúlása után is kimutatható. 

Inkább külső hatásra, mintsem belső fejlődés -eredményeképp, a ha-
gyományos siratóének is elindulhatott a szabályozódás felé: két vagy 
több egymás melletti, ismétlődő dallamsorból szakaszok különültek el, 
közben a dallam pentatón jelleget öltött, a szöveg pedig a virrasztók és 
búcsúztatók és egyáltalán: az egész népköltészet hatására formailag ren-
deződött. így az énekesnek sem kellett többé mindent rögtönöznie, ha 
pedig megakadt, mások is bele tudtak segíteni, szinte észrevétlen átme-
netekkel haladt a virrasztó- és egyéb énektípusok felé. A szabályozott 
siratóénekkel azután mint virrasztó- és búcsúztatóénekkel is ú j ra talál-
kozhatunk. E váltást a különféle egyházi népénekek és a kesergő jellegű 
népdalok mint ihletforrások egyaránt elősegíthették. 

A siratóének e műfajváltása még látványosabban zajlott le az eset-
ben, ha az énekkel való búcsúzkodást nem a közvetlen hozzátartozó, 
hanem valamelyik látogatóba érkező vendég végezte. (Az elhangozhatott 
a családi sirató mellett, de helyette is!) Ö azután úgy feloldhatta a zárt 
műfaji határokat, hogy akár egyetlen alkotáshoz is kölcsönözhetett sira-
tóból, virrasztóból, búcsúztatóból, sőt még keservesből is; de arra is 
akad példa, hogy ilyen célra bánatos szerelmi dalt alakítottak át. E he-
lyettes szólóénekes is „rögtönöz" tehát, de nem egyéni, hanem közösségi 
repertoárból merít; szólóénekessé válik, hiszen minden jelenlévő őt 
hallgatja, de nem előénekes mégsem, mint pl. a virrasztók vezetője, bár 
a személy gyakorta azonos. [A siratóének e műfaj i váltása női hozzá-
tartozók körében természetesen éppúgy lezajlott, mint az említett ide-
gen helyettes vagy kisegítő énekesek körében, de alapvető szabály, hogy 
ezek mindegyike nő!] Esetenként elmarad a dallam is, valamely minta 
alapján strófikus versben siratnak. 

A szólóban elhangzó, hagyományos és régies siratóénekkel ellentét-
ben, a virrasztóének kórusos, kötött formájú, és félnépi, újkori eredetű. 
Míg a siratóének alkalmi, a virrasztóének alkalmi-szertartásos jellegű. 
Alapja az a szokás, hogy az otthon kiterített halottat nem hagyhatják 
magára: nappal a közvetlen hozzátartozók valamelyike, estétől reggelig 
pedig a rokonok, szomszédok, ismerősök csoportjai váltják egymást, és 
imádkoznak, énekelnek. A szünetekben természetesen új ra és ú j ra el-
hangozhat egy-egy siratóének is, de ha a gyászoló közönség virrasztó-
énekbe kezd, a siratozó hozzátartozó elhallgat. A siratóének mindig sze-
mélyes, a virrasztóének általános jellegű; míg az előző a felkavart érzel-
mek levezetését is szolgálja, az utóbbi inkább vigasztal, és a beletörő-
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dést sugallja, voltaképpen egyházi erdetű és írásban rögzített for-
mában él. 

A virrasztóénekek eszmeköre a halál elkerülhetetlensége, a hátra-
hagyoittak megnehezült helyzete és a másvilági örök élet vigasza, több-
ségük tehát a közösségi halottas énekek tipikus példája. Mivel a virrasz-
táshoz rendelkezésre álló idő bőséges, és egy-egy alkalommal ugyanazt 
az éneket lehetőleg nem ismétlik kétszer, ezek a virrasztóénékek álta-
lában nagyon terjengősek. Nem is szokták őket megjegyezni, hanem 
mindig visszamennek az „eredeti", tehát az írásbeli forrásokhoz. Ha 
netán kifogynának belőlük, sorra kerülhetnek más, de rokon eszmeiségű 
és hangulatú énekek is: így a katolikusoknál a középkorias halál—lélek 
párbeszéde, különféle Mária- és búcsújáró énekek, protestánsoknál pe-
dig zsoltárok. [Ezeket esetleg más-más előénekes vezeti, aki a megfelelő 
műfajra specializálta magát.] Hasonló rugalmasság jellemzi a virrasztó-
énekeket a temetési körön kívül is: előadhatják ezeket a halott lelki-
üdvéért mondott katolikus misén, halottak napján, esetleg, a haláleset 
évfordulóján is. [A siratóénekek viszont a temetés után már kevesebb 
alkalommal újulnak fel, és ha történetesen nincs egy folklorista, ezeket 
soha senki nem jegyzi fel, idő haladtával szinte teljes feledésre vannak 
kárhoztatva, és az utólagosan gyűjtött siratóénekek telve vannak csupa 
általános formulával.] 

A kiterített halottat virrasztók, vagyis a gyászoló közönség kor és 
nem szempontjából ugyan vegyes összetételű, de bizonyos alkalmi egy-
öntetűség mégis kimutatható: az asszonyok inkább éjfél előtt, míg a 
túlnyomóan férfiakból álló csoportok [főként férfi halott esetében] job-
bára éjfél után virrasztanak; fiatal halott esetében az idősebbek éjfél 
előtt, az egykorú társak pedig éjfél után maradnak fenn. Gyermek-
halottak virrasztójába felnőtt férfiak el sem szoktak menni, ritka kivé-
tel [közeli rokon, keresztapa, stb.], aki mégis megteszi. Mindennek meg-
felelően módosulhat a repertoár is: Mária-énekeket általában homogén 
asszonycsoportok énekelnek, a gyermeki virrasztóénekeket [ha ilyenek 
egyáltalán vannak, hiszen a legtöbb ily nemű alkotás csupa általános-
ság!] a felnőtt férfiak többsége nem is ismeri! 

Bármilyen legyen is a gyászoló, virrasztó közösség összetétele, kó-
rusként passzív szerepet töltenek be: mindig -az előénekes intonál, ő vá-
logatja össze a darabokat, nála van a könyv vagy kézirat is, a többiek 
pedig csak ikövetik őt. Ennek megfelelően a fő helyen ül, és a többiek 
körülötte foglalnak helyet. Bármily biztosan énekel is, szólóénekre csak 
ritkán vállalkozik — az ilyen már a haldoklónál megjelenhet, és a 
halotti torig övé a főszerep! —, sőt a kórus mellett más előénekes társa 
is jelen van, akivel felváltva vezetnek. Idők folyamán a kiérdemesült 
előénekesek fiatalabb társakat iis szívesen betanítanak, és virrasztás köz-
ben is gyakran megosztják vele a szerepet, miként a nagyepika hivatá-
sos énekesei is. A kiemelkedő előénekesekkel azonban nemcsak e vir-
rasztókban, temetési szertartásokon találkozunk, hanem közülük kerül-
hetnek ki a templomi és a búcsús előénekesek is, a nők egy része — 
amikor a rögtönzött siratóének divatja kezd alábbhagyni — szólóének-
kel való siratásra, vagyis a már említett helyettesítésre is vállalkozik, 
míg a férfiak közül egyesek a gyászszertatások során sorra kerülő szó-
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lisztikus énekkel való halottbúcsúztatásra specializálódnak. [Erről ké-
sőbb szólunk.] 

A virrasztás és a virrasztóénekek régtől fogva egyházi hatás alatt 
állanak, de az említett, már kissé elhalványult szóló-kórus gyakorlat-
ból, továbbá az előénekesek férfi-női nem szerinti arányos megoszlá-
sából, Dl. bizonyos munkamegosztásából és az egész műfa j tipikus át-
meneti jellegéből is következtetni lehet egy megelőző közösségi sira-
tásra, ugyanakkor azonban az újabbkori kántori halottbúcsúztató felé 
is összekötnek >a szálak. 

A közösen előadott virrasztóének a szólisztikus sirató és búcsúztató 
közötti tipikusan átmeneti, köztes forma: búcsúzhat a halottól, de nem 
egyetlen hozzátartozó vagy a megbízott kántor, hanem egy adott kö-
zösség nevében. Nem is teregeti ki a konkrét részleteket, legfeljebb 
csak általánosságban utal rájuk, és míg a sirató és búcsúztató soha 
többé ugyanúgy nem hangozhat el, a virrasztóének — bár vannak al-
kalmi csoportjai — minden egyes haláleset után új ra és ú j ra előkerül. 
Mindezek ellenére is visszautal a siratóénekre, és átmeneti típusait azok 
az említett előénekesek szokták megszólaltatni, akik halottnézőbe érve 
azt tapasztalják, hogy a női hozzátartozók már nem siratnak szólóének-
kel, tehát helyettük „ugranak be". [Ezek természetesen mindig nők.] 
Énekeik — mint említettük — tipikus átmenetek, vegyülékek, de már 
valamivel közelebb a virrasztó- mint a siratóénekekhez. 

A virrasztóénekek átvezetnek a búcsúztatókhoz is; habár a férfi 
előénekesek nem vállalkoznak a nőkéhez hasonló szólisztikus énekes 
siratásra, a végső szertartások során mindig ők az énekes búcsúztatók; 
ezekhez az egyedi, alkalmi és többé el nem hangzó változatokhoz szíve-
sen használnak fel közhelyeket és fordulatokat a virrasztóénekekből is. 
[Azok általánosságait mintegy konkretizálják.] így a virrasztóének a siia-
tónál is közelebb áll a búcsúztatókhoz, és viszont: a búcsúztatóhoz is 
inkább vesznek át virrasztóénekekből, mint a siratókból. 

Üjabb rendelkezések miatt az otthoni felravatalozás, vele együtt a 
virrasztás és a virrasztóénekek hagyománya is teljesen megszűntnek 
tekinthető, ellenben a [kántori] énekes kalottbúcsúztatás még nem. így 
a kiveszett sirató- és főként a virrasztóéneket bizonyos mértékig ez a 
műfaj pótolja. 

A szólóban előadott énekes halottbúcsúztató szertartásos, bár nem 
hivatalos jellegű: az udvarra kitett koporsót a gyászolók körülállják, 
a pap és a búcsúztató kántor [vagy más szólóénekes] a halott fejénél, a 
közvetlen hozzátartozók pedig annak lábánál helyezkednek el; erre az 
énekes búcsúztatásra a „hivatalos" egyházi szertartások után kerül sor, 
és a megszabott sorrendben kiénekelt hozzátartozók nevük elhangzá-
saikor a koporsóhoz lépnek. 

Az énekes halottbúcsúztatót az adja elő, aki a szövegét is alkalmi-
lag szerezte: gyakorlott előénekesek, falusi kántorok, olykor diákok, kis-
papok, esetleg vőfélykedő, verselgető, sőt ritka esetben nyomtatásban 
[vásári históriák és egyéb verses műfajok, formák] is jelentkező félnépi, 
átmeneti figurák. A szerző szövegét leírja, és a temetés után megőrzésre 
átadja a halott hozzátartozóinak, akik ezt előzetesen megrendelték. 
[Néha szintén írásban!] Alapvető szabály, hogy a szövegnek egyedinek, 
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alkalminak kell lennie, vagyis különböznie kell minden előző és követ-
kező rokonától, és minél jobban zokognak előadása során, annál inkább 
kivívja a kívülállók [és a hozzátartozók] tetszését. 

E félnépi versfaragók túlontúl is átérzik fontosságukat: színpadias 
külsőségek között „ihlenek" [elzavarnak hazulról mindenkit, a zajongó 
állatokat ólba, istállóba csukják, gyertyát gyújtva, az éjszaka csöndjé-
ben kezdenek íráshoz stb.], és még ennél is teátrálisabb fogásokkal ad-
ják elő 'a különben többnyire izzadságos, siralmas klapanciáikat. [Jel-
lemző, hogy a hivatásos kántorok alkotásai minden szempontból gyen-
gébbek, mint a parasztkántorokéi.] Nem is annyira eredetiek a versek, 
mint ők azt gondolják, és a kívülállók első pillanatra hiszik: a dallam 
mindig kölcsönvett [rendszerint ismert egyházi népének], a szöveghez 
pedig többnyire virrasztó- és egyéb halottas vagy egyházi énekek for-
dulatait szokták felhasználni. A személyekre szóló invokációk pedig — 
kötött formában — a siratóénekek hasonló helyeire emlékeztetnek. Min-
denesetre a gyászoló közönségnek sokszor könnyekig hatóan tetszenek. 
Egyébként az egész halottbúcsúztató egész szerkezete, sőt minden egyes 
versszaka éppoly gondosan megszerkesztett és megszabott, mint a ha-
sonlóan szűk terjedelem korlátai közé szorított és szintén nagyközön-
ség elé szánt vásári és egyéb énekes históriáké, amelyekből bőven me-
rítenek is egyes részleteket. E két műfaj : a vásári rémhistória és a bú-
csúztató szerepe és célja is sokban hasonló: mindkettő tömeghatásra 
törekszik és szerzőik korántsem rokoni szeretetből — rendszerint nem 
is hozzátartozók, hanem búsás anyagi haszon fejében írják e megrendelt 
szövegéket. (A szegényebb hozzátartozóknak meg kell elégedniük egy 
ismert virrasztó vagy egyéb énekkel.) 

E kán torfélék a régi udvari, énekesek kései leszármazottai: tökélete-
sen alkalmazkodnak megrendelőik igényeihez, és a halottakról szépet és 
jót vagy pedig semmit elv alapján idealizálnak, senkiről és semmiről 
nem nyilatkoznak negatíve. [Erre csak, később tárgyalandó közösségi 
siratóballadák vállalkoznak.] Arra is van gondjuk, hogy a versben meg-
említett rokonok egymásutánja és a róluk szóló szakaszok, sorok száma 
is fontossági sorrendben következzenek. Régies fogásuk, hogy mindig 
a halott nevében beszélnek [itl. énekelnek], tehát első személyben, hatá-
suk egyik lélektani oka is ez lehet. 

A halottbúcsúztatók csak férfiak lehetnek, elvétve hallunk csak női 
szereplőkről. E kán,torfélék sok más szerepben is előtűnnek a virrasztók-
ban, búcsújáráskor stb. előénekesek, esetenként lehetnek vőfélyek is, bár 
e kétféle: komoly-könnyed szerepkör nem nagyon szokott egy személy-
ben összetalálkozni, de az egyik különben is énekes, míg a másik szöve-
ges műfaj. 

A búcsúztatónak a szövege is bizonyos mértékig hierarchizált és 
tematizált: a gyermeket, a beteg öreget stb. kisebb átállással búcsúz-
tatják, mint a javakorbeli felnőtteket, akik esetleg neveletlen gyer-
mek[ek]et hagynak hátra. [Férfi létére a női halottal is azonosul és 
annak nevében is első személyben beszél!] Kialakulhatnak bizonyos szö-
vegtípusok is: felismerhető a női, férfi, idős és fiatal halottól való bú-
csúzkodás énektípusa, sőt a gyermekbúcsúztatók egy része már olyan 
közösségi jellegű, hogy tovább élhet a szóbeliségben is [egyébként ahon-
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nan helyeket is kölcsönzött], és a lnők ajkán legközelebb akár virrasztó-
énekként is találkozhatunk vele; ez esetben viszont az egyénies, konk-
rét jegyek kissé letörölődnek, és az ének általánosabb jellegűvé válik. 

Az előzőleg tárgyalt halottas énektípusokkal szemben az egész ma-
gyar nyelvterületen ismert sirató vagy búcsúztató ballada a legnépibb 
és a leginkább közösségi jellegű műfaj, (e kettő különben egymást fel 
is tételezi). Ez az eléggé különleges műfa j minden régiessége mellett is 
újkori fejleménynek látszik, kiszorult a halotti szertartások és alkalmi 
szokások köréből, (esetleg a halotti tornak vagy a halott lakodalmának 
volt egyik részlete); és ma már ez a műfa j a legvilágiasabb, más hasonló 
formák felé is a legnyitottabb és egyben legvegyülékenyebb is. Kérdés, 
hogy egyáltalán a halottas énekköltészet körébe vonható-e? Mivel azon-
ban a búcsúztatókkal való közeli rokonsága kétségtelen, és sejteni lehet 
valamely előfoimájának a temetést követő halotti torcm. vagy a halott 
lakodalmán való szerepét, bizonyos szempontból mégis indokolt ebbe 
az összehasonlító vizsgálódásba való bevonása. (A halotti tor műfajai 
közül úgyszólván csak az énekes köszöntők re van adatunk; a halott 
lakodalmával kapcsolatosan pedig a halottas táncot emlegetik leggyak-
rabban, de az énekekről közelebbit egyik szokás esetében sem tudunk. 
Legutóbb ismertük meg pl., hogy az erdélyi Mezőségen a lakodalmi 
menyasszonykísérőének szövegét — csekély módosítással — halottkísérő 
énekként adják elő, ha fiatal, hajadon 'leány az elhunyt; és közben szól 
a zene is.) 

A sirató vagy búcsúztató balladát mind a megholt hozzátartozói, 
mind pedig a hatóságok nehezményezték, sőt esetenként tiltották, a mű-
fa j ugyanis ia [főként férfiakra jellemző] különleges haláleseteket [bal-
eset, öngyilkosság, gyilkosság stb.] énekelte meg, amelyekről az említett 
érdekeltek nem szívesen hallottak, esetleg a végtisztességet meg is ta-
gadták. [A katolikus egyház pl. nem temette el az öngyilkosokat.] A kö-
zösség részéről ezek a balladák tehát rekompenzációs műfajnak tekint-
hetők; egyébként van is rá adatunk, hogy egy gazdája által igazságta-
lanul megölt szolga sírhelyéhez fűződő kultusz egyik komponense volt 
az erről az esetről szóló sirató ballada. [Egyébként szinte semmit nem 
tudunk arról, hogy a többit mely alkalommal is énekelték?] Ilyen utó-
lagos elégtétel pótlás maga a halott lakodalma is. 

A balladában megénekelt hős rendszerint első személyben szólal 
meg, a vásári históriákhoz közelebb álló énektípusokban viszont már 
inkább harmadik személyben. A név, a helyszín és egyebek is mind-
egyikben cserélhetők, úgyhogy ezek az alkotások éppúgy tipizálhatók, 
mint a népballadák vagy a népdalok; egyébként e sirató balladák nem-
csák a halotti énekkel, különösen a halottbúcsúztatókkal, hanem az el-
beszélő jellegűek a népballadákkal, a ponyvái, vásári históriákkal, az 
átmeneti, főként újabb formák pedig a népdalokkal mutatnak közeli 
rokonságot, némely változatuk már nem is tekinthető egyébnek, mint 
lírai búcsúéneknek. 

Nemcsak az emberek, hanem az általuk alkotott műfajok is meg-
halnak egyszer, de azért egyikük emléke sem tűnik >el nyomtalanul! 

Összegezés. A lakodalom ünnepségsorozatának ellenpéldája a ha-
lotti szokáskör, melynek menetében különböző gyászénekek is elhang-
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zanak. E halott énektípusok egyike sem örök életű és változatlan, egy 
adott időpontban alkalmak, azon belül pedig nemek, korcsoportok sze-
rint különülnek el. A halott kiléte és a halál neme viszont csak a leg-
ritkább esetekben [főként a különleges balladáknál] és közvetve vehető 
számításba műfajalakí tó tényezőként! (Nem a halott, hanem az élők 
számítanak többet.) 

Az egymásba átjátszó és egymást esetenként helyettesítő halotti 
énekeknek magyar viszonylatban négy fő, viszonylag tiszta típusuk, és 
számtalan átmeneti a l fa juk különböztethető meg. A régies, hagyomá-
nyos és rögtönzött siratóének mindig szólóban és a nők szájáról hang-
zik el, befolyásolja ugyan a többi rokon műfaj t , de maga csak kevéssé 
szabályozódik; idővel több alkalmi-tematikus alcsoportja alakul ki. 
A félnépi és egyházias virrasztóének közösségi, alkalmi jellegű, szabá-
lyozott formája és általánosító jellege miatt is összeköt a halottbúcsáz-
tató felé, amely ismét egyéni, személyes jellegű, de nem a halálesetben 
érdekelt nő, hanem egy ez alkalomra felkért férf i előadó szájából hang-
zik el. Ez az alkotó-előadó elsősorban az egyházias virrasztóénekekre 
támaszkodik, de legalább annyira konkretizál, mint a siratóénekes! 
Legújabb és legnépibb, egyben a leginkább közösségi jellegű is a sirató-
búcsúztató ballada, amely rendkívüli halálesetekről szólván, kívül is 
reked a közösségek és a hatóságok álltai jóváhagyott gyászszertartáso-
kon. E balladák egyik csoportja minden szempontból nyitott már a lírai 
dalok és egyéb formák felé is. 

E műfajok elmúlásának megvan a sorrendje és meniete: legkoráb-
ban talán a siratóének szorul vissza, ma jd az otthoni ravatalozás ható-
sági eltiltásával a virrasztóének is; egyes vidékeken még hallható viszont 
a kántori halottbúcsúztató és a szertartásoktól — alkalmaktól már rég-
től fogva elszakadt sirató vagy búcsúztató ballada is. Miként az átme-
neteknek, ugyanúgy a feledésnek is megvannak a jól kitapintható tör-
vényszerűségei. 
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