
SILLING ISTVÁN

1950-ben született a vaj
dasági Kupuszinán
(Bácskertes). Az Újvidéki
Egyetem bölcsészkarán
magyar nyelv és irodalom
szakon végzett. Ugyanott
védte meg magiszteri ér
tekezését Kupuszinai táj
szótár címmel. 1986-tól a
zombori Történelmi Levél
tár munkatársa. Néprajzi
köteteiben szülőfaluja bal
ladáit és archaikus imád
ságait publikálta.

Elmondta Guzsványné
Molnár Verona, 73 éves
kupuszinai lakos. Gyűjtöt

te Silling István 1980. júli
us 13-án Kupuszinán.
.Kísz. Hát, ereganyámnak
a tétájátú, Huszonétbe

halt meg a éreqanyárn,
de a babónk, az, akití ta
nútam az... öreg volt, hát
én még oan kislány vó
tam, í má nem birt se jár
ni, se rnénni."

dultak a Lorettói Boldogasszony segítségéhez. Például Krisztina
svéd királynő, aki ide ajándékozta koronáját és királynői jogarát.

Az erdélyi fejedelmi koronák közül ismerjük Bocskai István
koronáját, amelyet a bécsi Burg kincstárában őriznek. S csak re
mélhetjük, hogy évszázadok múltán megvan még Erdély legna
gyobb fejedelmének, Bethlen Gábornak a koronája Mária ősi kegy
helyén.

Ez a rövid írás s ez az egyetlen adat nemcsak további kutatások
ra ösztönözhet, hanem legyen megemlékezés is a fennállásának
700. évfordulóját ünneplő Loretóról.

Archaikus imádságok
a Bácskából
Vasárnap hajnalba harmat szál a fildre,
Azon meni két lélek,
Harmadik a bines.
Igenyessen mentek fel a menyországba.
Kopogtak az ajtón.
Jaj, senki sem szól.
Meghallotta Uram Teremtém,
Mondá Péternek:
- Menj el, Péter,
Nézd meg,
Ki kopog az ajtón!
- Jaj, Uram Teremtém!
Itt vagyon két lélek,
Harmadik a bines.
- Menj el, Péter, meni el,
Utasítsd a binest pokolnak tizére,
Meg van annak ágya vetve
Éles borotvákbol, meringekbel.
Meghallotta boldogságos Szíz Mária,
Mondá:
- Jaj, fijam, szent fijam,
Szerelmes szent fijam,
Ne enged a binési pokolba,
Inkáb menyországba,
Mert az a lélek sokat tet,
Három szombatot bételt,
Három szem buzán,
Három csep vízen.
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Elmondta Apróné Horváth
Mária, 78 éves oromhe
gyesi lakos. Gyűjtötte Sil
ling István 1992. szep
tember 7-én Doroszlón a
kisasszonynapi búcsú
ban.
.Eztet.. a negyvennégyes
háború alatt... Szegeden
a nővérké!ü tanútam."

Elmondta Burány Béláné
Bodor Julianna, 82 éves
zentai lakos. Gyűjtötte

Burány Béla 1991 febru
árjában Zentán.
"Édesanyjától, Bodor Pé
terné Kalmár Teréztől ta
nulta, aki 1881-ben szüle
tett."

Egyik szombatot bételte a te keserves kínszenvedésedért,
A másik szombatot bételte a hét epedésedért,
A harmadik szombatot bételte a sebed meggyógyulásáért.
- Jaj, anyám, szent anyám,
Szerelmes, szent anyám!
Ha ojan kedves neked az a lélek,
Ereszd menyországba,
Erek boldogságba,
Ot fujják a citerát, trombitát,
Szegény binés lelket várják.

***
Ó, anyám, Máriám,
Hol vagy, hol szomorkodsz?
Áll a tenger közepén a boldogságos Szűz Mária.
Arra ment a Szent Péter,
Kérdi iűle:

- Ó, anyám, Máriám,
Mér sírsz, mér szomorkodsz?
- A Megváltó Krisztusomat három nap óta nem láttam.
Ó, te, Szent Péter, meni el a széles nagy világba,
Mondd meg az öregeknek, az ifjaknak,
Aki ezt az imádságot este lefektébe, reggel fölkeltébe elmondja,
Beviszem Atljámnak országába,
A Paradicsom kertjébe.
Jézus, Mária, Szent József, legyetek énvelem,
Kiváltképpen halálom utolsó óráján! Amen.

Kerűjj, köröszt, házamba,
Isten álljon ajtómba,
Mária ablakomba!
Én kimegyek én házamból,
Föltekintek magos mennybe,
Ott meglátom mennyországot,
Mennyországba kis kertet,
Kis kertbe pálmafát,
Pálma születte virágját,
Virágja születte Szent Annát,
Szent Anna születte Máriját,
Márija születte szent fiját,
A világ Megváltóját.
Aki ezt az imádságot este-reggel elmondja,
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Elmondta Lobodáné Sza
bó Julianna, 64 éves
gombosi lakos. Gyűjtötte

Mezei Melinda 1992 janu
árjában Gomboson.

Elmondta Rencsényiné
Albert Teréz, 85éves sza
badkai lakos. Gyűjtötte

Gyivánovily Róbert 1991
decemberében Szabad
kán.

Vélem lészen Paradicsom kertjébe,
Jézus szent nevébe,
Örökkévaló örömbe,
Dicsőségbe elnyerhessük,
Úgy engedje a Jóisten!

Fehér rózsa, Mária,
Engem Jézus talála,
Szent lelkével szeretett,
Szent halálával megváltott.
Ajtómban Uram Jézus,
Ablakomban Boldogasszony,
Házam szögletében négy szép őrző angyalom.
Kerüljetek keresztet,
Őrizzetek angyalok,
Haggy nyugodjak Szűz Mária ölében!
Szűz Mária született,
Szent székébe ültetett.
Föltekintek magas mennybe,
Ott látok hét oltárt,
Hetediken Szent Péter és Szent Pál misét szolgált,
Szűz Mária szent térdin térdepel,
Könyökén könyököl.
Kakasok szólnak,
Az angyalok ébredének,
Keljfel, Mária,
Mert megfogták Világváltót,
Csapdos ták,
Szent fejét tövisekkel koronázták,
Epével, ecettel itatták.
Akkor mondja boldog anya:
- 6, fiam, fényes Jézus,
Halnék a te halálodban,
A te keserves kínszenvedésedben! Amen.

E/zol jön a Jézus,
Lelkem látó Jézus,
Örök dicsőséget mondé Jézus.
Békesség száliásostul,
Bizony, vendég,
Akitól beteg a test,
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A közölt archaikus népi
imádságok a Bácska öt
településéről, a Duna
menti Kupuszináról és
Gombosról, a Tisza menti
Zentáról és Oromhegyes
ről, valamint avidék észa
ki nagyvárosából, Sza
badkáról valók. Szolgálja
nak bizonyítékául annak,
hogya Bácska sem sze
gényebb vidéke a magyar
nyelvterületnek népkölté
szeti alkotások tekinteté
ben! És tisztelegjenek Bá
lint Sándor professzor úr
emléke előtt, aki elsőként

kezdte kutatni a bácskai
magyarok népi vallásos
ságát!

Kész a lélek véled elmenni.
6, én elmúlt áráim,
Rövid, számos napjaim,
Ha még egyszer gyont ember lehetnék,
Urat akarnák hozzám venni!
Jöjj el hozzám Jézus Krisztusnak szent teste és vére,
Lakozzál énbennem, mini Jézus Krisztus Názáretben!
Bízok Istenben.
Áldott légtjen az az óra,
Amelyikben felkeltem (vagy lefeküdtem).
Én lefekszek én ágyamba,
Mint Úr Jézus koporsóba,
Mellém teszem két kezemet,
Két misemondó gyertyámat.
Paradicsomba csendiienek,
Az angyalok lövének,
Názáretbe [ehnnnének,
Názáretból Betlehembe,
Bízok Atya Jóistenbe.
Az égen megy egy madár,
Szárnyas angyal szent oltárban,
Boldogasszony kitekintett,
Ott látott egy aranyos házat,
Kívül irgalmas,
Belül van Krisztus Urunk,
Térdig vérbe, könyékünkbe,
Előtte áll két próféta.
- Menjetek el, két próféták,
Fekete föld szinére,
Számboi származott szent igéket hirdessétek:
Ki kell a világboi mulni,
Krisztus Urunk elébe állni!
Krisztus Urunk azt mondotia,
Aki ezt az imádságot este lefekiében, reggel felkeltében elmondja,
Hét halálos bűnétöl megmenekül.
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