
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.
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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.
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