
Különlegesen régi mûfajnak tartja a szakirodalom a siratóéneket. Régebben a falusi te me té se -
ken szokás volt, hogy a nõi hozzátartozók a halottat elsirassák. Ez énekelve történt, rögtönzött szö -
veg  gel, kötetlen versformában, igen régies, recitatív dallamra. Néhol pénzért siratóasszonyokat fo -
gad tak e feladat elvégzésére.

Tulajdonképpen a párosítók is alkalomhoz kötõdnek. Sokféle dal lehet párosító, ha alkalmas
ar ra, hogy különbözõ fiú- és lányneveket helyettesítsenek bele. Csak társaságban éneklik és csak
ak kor, ha a kiénekelt felek legalább egyike jelen van. Valamikor ez is szertartásos-mágikus ének le -
he tett, hiszen például a regöséneknek is van párosító része. 

Alkalomhoz kötõdnek az énekes-táncos gyermekjátékok is. Ezek esetében a valamikori szer -
tar tásos, netalán mágikus jelleg már eltûnt, de mindig csak a megfelelõ játék alkalmával éneklik õket. 

Az esküvõi dalok a magyarban már alig különállóak, de ezek csoportja is
megkülönböztethetõ, mint alkalomhoz kötött dal.

Tulajdonképpen az alkalomhoz nem kötötteket szoktuk „népdal” néven emlegetni.
Mivel a dalokat mindig éneklik, dallam nélkül nem léteznek, legfeljebb a gyûjteményekben.

A dal  lamnak és a szövegnek viszont bizonyos szempontból párhuzamos, külön élete van. Az
éneklõk tu  datában vannak dallamok és szövegek, amelyek különféleképpen kapcsolódhatnak
össze. Ha nem is feltétlenül egy falun belül, de különbözõ vidékeken gyakran különbözõ dallamra
éneklik ugyanazt a szöveget, s viszont ugyanarra a dallamra más szövegeket is énekelhetnek.

Énekelni fiatalok szoktak. Öregebbeknek nincs is mindig kedvük, a hagyományos falusi fel -
fo gás nem is nézte volna jó szemmel, ha megfelelõ alkalmak, például esküvõi mulatság kivételével
éne  kelni kezd tek volna. Ennek megfelelõen a leggyakoribb téma a szerelem. Sok a katonadal is, a
ka   to nás ko dás volt ugyanis a parasztlegények legnagyobb élménye. Vannak aztán táncdalok, mu la -
tó nó  ták, ke ser vesek stb. 

Az alkalomhoz nem kötött dalokat hagyományosan a dal funkciója, jellege, éneklõinek tár sa -
dal  mi hovatartozása stb. szerint szokták osztályozni. Megkülönböztetnek szerelmi dalt, pásztordalt,
tánc  dalt, keservest stb. Ennek az osztályozásnak a legnagyobb hibája, hogy különbözõ szempontok
sze  rint történik, hol az éneknek a tárgyát, hol a funkcióját, hol az énekesek, foglalkozását, társadalmi
ál  lását vagy éppen az ének hangulatát veszik figyelembe.

Lehetséges azonban egy poétikai szempontok szerinti osztályozás is. Megkülönböztethetünk
ket  tõs képszerkesztésû, szimbolikus képet tartalmazó és nem-szimbolikus, természetes (naturális)
köl  tõi képet tartalmazó népdalokat.

A magyar népdalok döntõ többsége egy vagy legfeljebb két négysoros versszakból szokott ál -
la ni. Hasonló hangulatú, azonos versformájú strófákat azonos dallamra többet is szokás énekelni
egy  más után. Ezek kapcsolata egy-egy faluban vagy egy-egy tájegységben állandósulhat, és ilyenkor
va  lóban akár egy népdalnak is tekinthetõek, de egy másik faluban vagy egy másik vidéken ugyan -
azo  kat a strófákat külön-külön is énekelhetik, vagy esetleg egészen más kapcsolatokban.

A kettõs képszerkesztés a magyar népdalok egyik jellegzetes poétikai eljárása. Európában
Észak-Olaszországból, Ausztriából, Spanyolországból, Portugáliából valamint Lettországból is me -
rünk hasonló felépítésû dalokat. Keleten viszonylag gyakoriak az ilyen dalok a csuvas és cseremisz
nép  költészetben, általában a török népeknél, de elõfordulnak a burját-mongoloknál is. Legrégebbi
fenn  maradt emlékeit az ókori kínai versgyûjteményekbõl ismerjük. Legrégiesebb formájában a négy  -
soros strófa két költõi képet tartalmaz, egyet a fizikai világból (a természetbõl), egyet a tár sa dal mi
(érzelmi) életbõl. Például:

Meg kell a búzának érni, 
Mert azt mindig meleg éri.
Meg kell a szívnek szakadni,
Mert azt mindig bánat éri.

A két kép között nincs is nyelvtani kapcsolat. Egyszerûen egymás mellé vannak helyezve,
mint egy párhuzamba állítva. A párhuzamba állítás azonban még sajátos többletmondanivalóval is
járhat. Például:
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Megrakják a tüzet,
Mégis elaluszik,
Nincs az a szerelem,
Aki el nem múlik.

A legtöbbször azonban ma már van nyelvtani kapcsolat a két kép között, sõt egy második stró -
fa konkretizálni is szokta az elsõ túl általános, nagyon is objektív megállapításnak ható mon da ni va ló -
ját. 

Ritka az a búza,
Kibe konkoly nincsen,
Ritka a szerelem,
Kibe hiba nincsen.

Lám a mi búzánkba
Semmi konkoly nincsen,
A mi szerelmünkbe 
Semmi hiba nincsen.

A felhozott példákban fele-fele arányban oszlottak meg a sorok az egyes költõi képek között.
Gya  koribb azonban, hogy az elsõ kép a négysoros strófának csak az elsõ sorát foglalja el. Például:

Szép a csikó, ha szépen felnyergelik,
Szép a rózsám, ha szépen felöltözik.
Mikor megyen a templomba elõttem,
Az én szívem majd kirepül belõlem.

Vagy:

Sárgarigó rezegteti a tollát,
Ez a kislány sajnálja a babáját,
Úgy sajnálja, majd meghasad a szíve,
Három hete nem beszélhetett vele.

Néha viszont az elsõ három sort is elfoglalhatja. Például:

Hej, árpa, árpa, de szép tábla árpa,
Közepébe van egy rezgõ nyárfa.
Rezgõ nyárfa válik levelétõl,
Hej, én is válok a régi szeretõmtõl.

Van olyan is, amikor a két képhez tartozó verssorok mintegy váltakozva helyezkednek el.
Például:

Mi dolog az, hogy a Tisza befagyott?
Mi dolog az, hogy a rózsám elhagyott?
Szokása a Tiszának a befagyás,
A legénynek a szeretõ-elhagyás.

Szimbolikus képek. A népdalszimbolika igen kényes kérdés, ami felett a szakirodalom még
ko rántsem jutott nyugvópontra. Mindazonáltal feltétlenül szólni kell errõl is, ha a népdalokkal kap -
cso  latos kérdéseket át akarjuk tekinteni. Meg lehet-e érteni a szimbólumrendszer ismerete nélkül is
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a népdalokat? A legtöbb népdal, a szimbolikus képet tartalmazók is, önmagában is értelmezhetõ,
szó szerint, mindenféle szimbólum feltételezése nélkül. De a szimbolikus képek megértése többletet
nyújt, mélyebb megértést biztosít. A népdalokban sokszor emlegetett virágok, gyümölcsök, színek,
ál  latok, természeti jelenségek jelentéssel bírnak, s a nép rajtuk keresztül áttételesen tud kifejezni
gon  dolatokat, elsõsorban a szerelemrõl és a tõle elválaszthatatlan erotikus élményrõl.

Ez a szimbólumrendszer nem feltétlenül következetes. Több évszázad során, térben és idõben
szét  szórtan létrejött és ráadásul variálódó szövegekrõl van szó, amelyek különbözõ eredetûek is le -
hetnek.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ide tartozó népdalok szimbolikusak és nem allegorikusak. Vagy -
is a költõi képek nem fordíthatóak le minden részletükben prózára. Inkább sejtetnek, bizonyos fokig
ön  álló életet élnek. Az egyes szimbolikus népdalok megértéséhez voltaképpen ismerni kellene az
egész szimbólumrendszert. Ennek teljes bemutatására azonban nincs lehetõségünk, elégedjünk meg
né  hány példával.

Az ismert Tavaszi szél vizet áraszt... kezdetû dalnak van ilyen változata is:

Tavaszi szél utat száraszt.
Minden állat társat választ.
Hát én vajon kit válasszak?
Szüvet szûvért kinek adjak?

Mit tesz a tavaszi szél? Utat száraszt. Ha megszárad, nyilván nem lesz sáros. A tavaszi szél a
sze  relmet ébreszti, és elhárítja a szerelem útjában álló akadályokat. Az utóbbiakat sokszor a sár je -
len ti. Például:

Ha nem szeretnélek,
Fel sem keresnélek,
Ezt a hosszú, sáros utcát
Nem taposnám érted.

Vagy:

De sok esõ, de sok sár,
De sok legin megcsalt már.
Ha még ez az egy megcsal,
Megátkozom, hogy meghal.

Az esõ a népdalokban általában szintén a nehézséget vagy esetleg a szomorúságot jelenti.

Édösanyám sok szép szava,
Kire nem hallgattam soha,
Ráhallgatnék, de már késõ,
Esik elõttem az esõ.

Ebben az esetben az esõnek nincsen feltétlenül köze a szerelemhez. Az egyik változat viszont
így folytatódik:

Édesanyám sak szép szava
Kit fogadtam, kit nem soha.
Megfagadnám, de már késõ,
Hull a könnyem, mint az esõ.
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Hull elõmbe, hull a fõdre,
Hej, de nagy sár lesz belõle.
Gyere rózsám, hányd el a sárt,
Csókaljam meg piros orcád.

Fõleg nehézséget, valami rosszat jelent a zavaros víz.

Zavaros a Tisza vize, nem tiszta,
Ráhajtottam a lovamat, nem issza.
Hogy is igya, mikor olyan, mikor olyan zavaros,
Nem vagyok én a babámmal bizonyos.

A lovat a népdalokban a legényekkel szokták párhuzamba állítani. 

Diósadi kertek alatt
Három legény zabot arat.
Sej-haj zabot arat a lovának,
Szeretõt keres magának.

(A legtöbb változatban leányok aratják ugyan a zabot, de ez azért van, mert énekelni is ál ta -
lá ban a leányok szoktak, s igen gyakran felcserélik a népdalok szereplõit. Ami általában semmiféle
ne héz séggel sem jár. Ha ebben a népdalban lányok aratnak, az a szimbólumrendszerbe nem illik
tö ké le tesen, de úgy is van értelme: életszükséglet a szerelem is, akárcsak a lónak a zab.)

Az árvíz az elválást jelentheti. Például:

Tisza partján nem jó mélyen aludni,
Mer a Tisza gyakran ki szokott csapni.
Én is oda lefeküdtem, aludtam,
A babámtól örökre elmaradtam.

Máskor viszont a szerelem lehetõsége is megvan, még ha zavaros is a víz.

Zavaros a Maros vize, kiönte,
Valamennyi szép leány volt, elvitte,
Fogja ki hát minden legény magáét,
Ne szeresse soha senki – soha senki a másét.

A vízáradás negatív, de leküzdhetõ voltát mutatja a következõ, optimista hangulatú
népdalunk:

Elvitte az árvíz a pallót,
Kirül gyenge rózsám beléhót.
Ne félj, rózsám, ne félj, nem hagylak,
Nyújtsad a kezedet, kihúzlak.

A víz áradása azonban a szerelmet is jelentheti bizonyos kontextusban.

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom,
Minden madár társat választ, virágom, virágom.
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom,
Te engemet, s én tégedet, virágom, virágom.
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A víz a népdalokban ambivalens. Jelentését a szövegösszefüggés alapján dönthetjük el. Po zi -
tí vumot hangsúlyozó szövegkörnyezetben az árvíz a szerelmet, illetve a párválasztási lehetõséget je -
len ti, máskor azonban a halált, a szeretett társtól való elszakadást vagy legalábbis a szerelemben fel -
me rülõ nehézségeket. A víz azonban kiszáradhat, s ezzel a helyzet megjavulhat. A víz, ha sok van
be lõle, általában negatív jellegû a népdalokban.

Tele van a temetõ árka vízzel,
Tele van a szívem keserûséggel.
Jó az Isten, kiszárasztja a vizet,
Visszahozza a régi szeretõmet.

Hogyan lehetséges, hogy a víz negatív is, pozitív is legyen, a halált és a szerelmet is jelentse?
Nem következetlenségrõl van-e itt szó?

Mai városi gondolkodásunk számára a kettõ (a szerelem és a halál) valóban kizárná egymást,
a hagyományos gondolkodásmód azonban jobban érzékelte az ellentétek egységét és az alapvetõ
szim bólumok ambivalens voltát. Az árvíz pusztító erõ, de víz (ivóvíz, esõ) nélkül lehetetlen lenne az
élet. 

Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mind a víz,
A szegín barom is csak a pásztorra níz. 
Istenem, Teremtõm, adjál csendes esõt,
A szegín jószágnak jó legelõ mezõt.

Itt nincs ugyan szimbólum, ebben az esetben a szárazságot meg az esõt szószerint kell érteni,
de némelyik változatban hozzátesznek egy ötödik sort is:

A szegín bojtárnak hû, igaz szeretõt.

A párhuzam egyértelmûen jelzi, hogy az embernek éppolyan szüksége van a „hû, igaz sze re -
tõ”-re, a szerelemre, mint a mezõnek az esõre.

Naturális kép. Ez voltaképpen gyûjtõfogalom. Azokat a népdalokat értjük ide, amelyek nem ket -
tõs képszerkesztésûek, és szimbolikus képet sem tartalmaznak. Ilyen a magyar népdalkincs több mint
fele.

A magyar népdalokról általánosságban elmondottak ezekre is érvényesek. Tömör, sõt szûk -
sza vú szövegekrõl van szó. A személyes érzelmek ezekben is csak nagy általánosságban vannak em -
lít ve, ami viszont hozzájárul ahhoz, hogy mindenki a magáénak érezhesse, aki valamilyen szem -
pont ból hasonló helyzetbe kerül, a népdaloknak az általános volta általánosan érvényeset is jelent.

Mint mondottuk, az érzelmek kifejezése tömör és közvetett.

Kihajtom a Virág ökröm a rétre,
A harmatot magam verem elõtte.
Nem hallom a Virág ökröm kolompját,
Az én rózsám mással éli világát.

A közömbösen induló leírás csak a harmadik sorával hökkent meg, és csak a negyedik sorban
tud juk meg a magyarázatot: szerelmi bánatában valósággal magán kívül van a lírai hõs, annyira,
hogy az érzékei is kihagynak, nem is hallja az ökrének a közvetlen közelben szóló kolompját, de a
ne gyedik sor önmagában egy minden költõi megformálást nélkülözõ, száraz tényközlõ mondat. Az
ér zelmi vihar nem véghetetlen panaszkodásban, hanem a külsõ körülményekre való, önmagában
szin tén csak tényközlõ utalásban nyilvánul meg.

A magyar népdalok általában szûkszavúak, visszafogottak, szemérmesek vagy inkább befelé
for dulók, introvertáltak. Fõleg a kettõs képszerkesztésûeken figyelhetõ ez meg jól, de a szim bo li -
kusakon és a naturális képet tartalmazókon is.
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