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Tomory Zsuzsa 
 

Õsi magyar imádságaink 
 

Imádságos szívvel remélem, hogy megérint 
bennünket népünk körében megőrzött őseink 
imádságos lelke. Egyaránt fontosnak tartották az 
imát a pici bogártól kezdve a világbékéért ― bár 
korukban még koránt sem volt oly veszélyben a 
világ, mint napjainkban. 
 
 

A TÜKÖR 
 

Amint a csengettyű a lelkiismeret szavának, 
úgy a tükör magának a lelkiismeretnek volt jelké-
pe. E tételt Magyar Adorján a Lelkiismeret Arany-
tükre című munkája részletesen tárgyalja.1 

Ősi imáinkban egyszer említtetik, a követ-
kezőképpen: 
 

Dobassék ki a halál ekéje a mi életünk 
földtestéből, 
Tétessék ki a halál fejszéje a mi életünk fájának 
gyükeréből, 
Irigy ember haragját, 
Emberevők hatalmát, 
Ördög diadalmát, 
Szegénységet, betegséget, csapást, kárvallást, 
törvénykezést... 
.... rontsa meg a mindenható nagy Uristen, 
Az ő mindenható nagy erejével és Istenségével, 
Az Urjézus fényes ragyogó tüköre, 
Megváltó Jézusom eszköze... (V.1:672) 
 

Ősi hitünk szerint az igazság égi fény. Ha ez 
világosítja meg tükörünket, lelkünket, megszün-
teti a sötétség fenti birodalmát. Fenti imádságnál 
ismét figyelembe szeretném ajánlani, hogy a „ron-
tás” fogalma csak az emberiség negatív előjelű te-
vékenysége ellen irányul, de soha sem az ember 
ellen, akiről tudja, hogy a Teremtő Isten élő része. 

 
 

ARANY 
 

Meleg fényénél fogva az arany természetes 
fényjelkép. Magyar arany szavunk az erõ és 
                                                 
1 Tomory Zsuzsa írásában a záró jelbe tett számok 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék archaikus 
népi imádságok c. könyvének adataira vonatkozik. Magvető, 
1976. 

anyag szavakat egyesíti, s õseredetileg fényt je-
lentett. 

 

Imáink aranyló, fénylő világában a követke-
zőket találjuk: 
 

Tenger fényébe’ van egy aranytemplom, 
Abba van egy aranyasztal 
Kire Krisztus Urunk fejét lehajtotta... (V.1:359) 

* 
Kimegyek házam elejibe, 
 

Föltekintek magos mennybe, 
 

Ott látok egy aranyos kápolnát, 
 

Kívül irgalmas, belül kegyelmes... (V.1:592) 
* 

Tenger közepén van egy kis aranyasztal 
 

Azon térgyepel az Atyaisten... (V.301) 
 

Fentiek szerint a tenger és a magos mennyég, 
az ég tengere egymással behelyettesíthetők. Mind-
kettő az Uristen lakóhelye. 
 

(Isten) Kapud előtt láték egy arany karszéket, 
Karszék felett egy arany szőnyeget, 
Kibe üle asszonyunk Mária, 
Istennek szent anyja 
Bevannak kerítve gyémántba, ezüstbe... (V.1:701) 

* 
Porodicsom mezijébe 
Arany szénye leterétve 
S abba’ vagyon egy koporsú 
S abba’ fekszik egy Urjézus. 
Jobb keziben arany alma, 
Bal kezibe jaran’ vessző 
S azt az elmát fel-felhajtja, 
Bal kezivel le-lekapja 
Felmentyibe úgy zúgadaz, 
Lejöttyibe s úgy zengedez, 
Zúg az erdű (e) szép ződágval, 
Zeng e mezű szép áldásvol... (V.1:705) 
 

E szöveg erősen emlékeztet a gyermek Ma-
gor erejét leíró népmesékre. Ha a V.1:692 imá-
jával vetjük össze, e hasonlat már nem is véletlen-
szerű; a fentivel majdnem azonos szöveg után a 
V.1:230 így folytatódik, a Magor-Hunor testvér-
párra, mint a nap megszemélyesítőire utalva. 
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Nyitva látom nyitva 
Mennyország ajtóját. 
Azon belül vala egy ringó bölcső. 
Abban fekszik vala világ Ur Jézus. 
Mér sír maga mér sír, 
Asszonyunk Szűz Mária? 
Hogy ne sírnék, rínék, 
Mikor két édesem el akar veszni... (V.1:692-3) 
 

Alanti imáink aranyágyat, aranymelencét is 
látnak a mennyország kapuján belül. Arany fény-
ben sugárzik minden: 
 

Hegyet hágék, 
Lőtőt lépék 
Kő káplonicskát láték, 
Bellől arannyas 
Küel irgalmas 
Szent Világ Urjézus Krisztus benne lakik vala 
Arany könyveivel kicsordulval, 
És arany szekállával kitépvel. 
Eljöve Szent Világ Uristen és megkérdeztén...  

(V.1:353) 
* 

Én kilépek én ajtómból, 
ott találok egy kápolnát, 
Kivül fényes, belül irgalmas. 
Abban van a boldogságos Szűz Mária. 
Arany haját leereszti, 
Arany övét megoldozza... (V.1:433) 

 

Itt a kápolna azonosul magával az éggel. 
 

Kimegyek a kapum elejibe, 
Ott látok egy aranyágast, 
Az alatt Szűz anya Mária 
Kék köténbe, piros vérbe... (V.1:427) 
 

Az aranyágas itt, mint Csodaszarvasunk ága-
boga naprendszereket jelképez. Mária kék köté-
nye ― Tündér Ilona mondakör értelmében ― a 
kék ég maga. 
 

Hol van Urunk Jézus Krisztus 
Tengernek partján 
Aran’ fának ágán 
Üdvözletnek virágán... (V.1:315) 
 

Majdnem szószerinti a V. 317, 319, 320 imá-
ja is, s ismét Táltos hagyományainkkal kapcso-
latos: 

 
 

Én kilépek én ajtómon aranyos pénteken, 
Belépek Krisztus nyomába 
Krisztus nyoma mellett egy szál aranyvessző, 
Egy szál aranyvessző mellett szent szék. 
Abba ül a Boldogságot Szűz Mária... (V.1:415) 
 

Az „aranyos péntek” pannon őstörzsünk nap-
ünnepe, s fény szavunk azonosa. A fény fordított 
alakja nap szavunkat adja. (V.8) Ezért is voltak a 
pénteki imák igen „hasznos imák”, hiszen a pén-
tek a Nap, a Fény, s így az Élet ünnepe is. Pén-
tekhez kapcsolódó hitvilág maradványa az a gon-
dolat is, hogy Szűz Mária mindig pénteken mosta 
a Kisjézus ruháját, mert akkor mindig kisüt a nap: 
fentiek szerint értjük már, hogy miért! Ha más bi-
zonyítékunk nem volna, már ez is elegendő ahhoz, 
hogy felismerjük: Pannónia őslakói, a pannonok, 
a Nap fiai is ősnépünk. 

Hetünk minden napja egy-egy õstörzsünk 
szent napjának nevét, s ezzel természetesen saját 
nevét is viseli. Ez viszont azt is jelenti, hogy a ma-
gyar minden napja ünnep. 
 

Én kilépek én ajtómon  
Krisztus Urunk nyomába, 
Ott látok egy arany ágot,  
Abba van egy zsölleszék, 
Abba ül a Boldogságos Szűz Mária... (V.1:417) 
 

Itt az aranyágon nyugvó zsölleszék a csillag-
világ ága-bogai között nyugvó holdsarló, azon ül 
Fehér Rózsa Mária, a fehér fényű Hold. 
 

„Aran’ fűszál ágajtómon, 
Krisztus Urunk ablakimon...” mondja a fenti ima. 

* 
Mikor reggel felkelek, 
Napkeletre tekintek 
Ott látok egy aranyágat, 
Aranyágon zöldességet, 
Ott van Krisztus... (V.1:522) 

* 
Hiszünk egy Istenbe, 
Bízunk egy Istenbe 
Hol lakik az Isten? 
Az én lelkembe, 
...... 
Mennyországba csendítének, 
Az angyalok felvivének 
Aranyos misét hallgatának... (V.1:478) 
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Arany tányérba, arany melencébe gyűjtögetik 
az angyalok Jézus kihullott vérét, szűz Mária tejét. 
Ez aranyos világ néha gyémánttal, ezüsttel van kö-
rülvéve. Mielőtt belép ide magyarja, arany folyó- 
vízben mosdik, arany kendővel törölközik. Az 
aranyfolyó nem más, mint a kora reggel arany 
csillogású folyvíze. Az aranyszög a napsugár, a 
rajta függő aranykendő az aranyfényben úszó le-
vegőég. 

A mennyország is belül aranyos, kívül ir-
galmas: 
 

Nyitva látom mennyország ajtaját 
Abba látok apró madarakat 
De nem apró madarak hanem szárnyas angyalok 
Szárnyuk alatt korona 
Koronába igaz kert 
Paradicsomkert 
Közepiben aranyágas 
Aranyágason aranyszög 
Aranyszögön aranykendő 
Krisztus Jézusnak három csöpp vére 
Boldogasszonynak három csöpp teje 
Aki ebbe megmosdik s az arany kendőhö 
törű’közik 
Ugy mehet a Jézus Krisztus szinye eleibe amen. 

(V.1:248) 
 

Teljességre nem törekedve itt azt is meg kell 
említenem, hogy a fenti kép erősen romlott mása 
iktatódott be a sumir Dumuzi szenvedéstörté-
netébe, de már értelem nélkül. Ennek megemlíté-
sét azért tartom fontosnak, hogy lássuk milyen ősi 
műveltségünk, amikor többezer évvel ezelőtt már 
kopott, s értelmét csak részben megőrzött alakját 
örökölték tőlünk ― ez esetben ― a sumirok. A 
Függelékben saját fordításomban hozom a „A Du-
muzi Halála” címet is viselhető himnusz vonat-
kozó részeit. (V.7:156) 
 

A V.1:149. számú oldal imája a menny-
országot olyan fényesnek tudja, hogy a nagy fé-
nyességtől semmit sem lehet látni. A V.1:91. szá-
mú ima hétszegű hét oltárt tud benne. 
 

Ma péntek, ma péntek, szent aranyos péntek 
Kimegyek ajtóm elébe, 
Föltekintek a magas égre, 
Nyitva látom mennyország kapuját, 
Azon belül mennyország ajtaját, 
Ott látok egy arany széket... (V.1:466) 
 

Itt, a mennyország kapuján belül van a 
mennyország ajtaja ― a magyar kiskapu ― mely 
ismét ősi vallásunk szertartásának körébe tartozik, 
a székelykapuval és oltárok szárnyas ajtajaival  
együtt. Mennyország kapuja a V.1:566. oldalon 
kívül kárpitos, belül aranyos, mint a korábban 
már tárgyalt aranyos kápolna, ami pedig maga a 
fényes ég. 
 

Nígy szíp őrző angyal őrizzetek 
 
 

Szíp kerekek forogjatok 
 
 

Szíp csillagok csillámlatok... 
..... 
 

Kitekintek napkeletre 
 
 

Ott látok egy szíp csillagot 
 

Kívül aranyos, belül kegyelmes, 
 

Abba fekszik Krisztus Urunk... (V.1:451) 
 

Az imádkozó itt nyilvánvalóan tudja, hogy na-
punk is egy csillag, s benne nyugszik a Világ Vi-
lága, az Életet hordozó Fény. 
 

(a három vetett ágy közül:) 
 

A legszebbikbe fektetem az Urjézust. 
 

Fejinél kel a Nap 
 

A lábánál a Holdvilág 
 

Az úgy tündöklik, mint a világ. (V.1:279) 
 

A fenti leírás Istenről beszél. Lénye tündök-
lik. Tündöklő angyalok között él arany menny-
országban. Előtte arany asztal, arany melence. 
Arany bölcsőben arany hajú gyermek arany almá-
val játszadozik. Arany ága-bogú szarvas mond hírt 
létéről embereinek. Néha ő maga is álruhában kö-
zöttük jár. Mellette arany széken a fehér fényű, 
szűzi ős-anyag, Nagyboldogasszonyunk. Istenünk 
lépte nyomán arany vessző, új világ, új élet sarjad. 
Törvénye szerint rendben gyújtatlan gyúlnak a fé-
nyes csillagok. Igéje teremt és igazsága égi fény. 
Ilyen magyar hitünk ege, s paradicsomkertje, 
melyből egy pillanatra sem lettünk kiűzve. Csak 
ajtónk elé kell kiállni, s máris beláthatunk Egy-
isten birodalmába. 
 
 

FEHÉR RÓZSA, LILIOM 
 

Korábbi fejezeteinkben már érintettük e jel-
kép magyarázatát. A népünknél oly népszerű „Fe-
hér rózsa” ima egy változata az alant közölt ima: 
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Fehér rózsa Mária 
Gyönggyel gyökerezik 
Arannyal bimbózik 
Ég szülte Annát 
Anna szülte Máriát 
Világnak megváltóját... (V.1:528) 

 

A fehér szín az érintetlenség jelképe. A te-
remtés Nagyasszonya hófehér tisztaságú álma vá-
lik valóra Teremtőnk szavára, s ekkor ragyog fel 
először az életet rejtő, arany fény. 

A fehér rózsa mindenkor magyarok Nagy-
boldogasszonyára emlékezik. 

 
 

Későbbi, hún befolyás hatására a vándor hú-
nok az égi vándort választották jelképül, s egyúttal 
színeit is: a hold ezüst-fehér ragyogását és az ég 
kékjét. Kisasszonyuk s leányaik pártáján holdvi-
lágos éjtszakák harmatcsöppei rezegnek, melyek a 
legkisebb érintésre is lehullanak, megsemmisül-
nek, ezzel jelképezve szüzességüket. 

 
 

Az örök szüzesség viszont terméketlenséget is 
jelent, s közösségi szinten a halállal egyenlő. Jól 
tudták, hogy a Hold maga is terméketlen, holt égi 
test, s egyúttal a Halál jelképe is volt. Virágja a 
szűzi fehér liliom.  

 

A liliom gyakran már nem fény jelkép. Érin-
tése hideg, mint a halál. A V.1:139 ima Jézus ha-
lálát a következőképpen fejezi ki: „Liliommá tet-
ték...” Ugyanezen gondolatkörbe tartozik a hideg 
érintésű fehér márvány is. Koppány földjén a fe-
hér a gyász színe is, mind e mai napig. Termé-
szettani magyarázata talán az, hogy a fehér szín a 
fényt visszaveri, tehát jelképesen már képtelen az 
élet befogadásra. 
 
 

B Û N 
 

A magyar érzékeny lelkiismeretét átülteti 
gyermekeikbe már kicsiny gyermekkoruk óta s vé-
di, nevelgeti, az alanti ima szerinti értékmérővel: 
...... 
Jaj, anyám, édesanyám, Boldogságos Szűz Mária! 
Mikor apjára, anyjára haragos szemet vet, 
Annyi, mintha megverné, 
Ha apját annyát ujjával fenyiti, 
Annyi, mintha megölné... (V.1:606) 
 

Bűnbocsánatot örökölt imáinak lelkiismeretes 
„végzése” biztosít. 
 

ERÉNY 
 

Erényeink birtokában vagyunk, ha a világ 
hívságait nem látjuk, szorgalmasak vagyunk, józa-
nok. Ezek birtokában életünk végéig egészségesek 
maradunk, s „Egy Isten tőlünk áldozik...”. Erény 
szavunk az erőny szó édestestvére, s e szerint: ha-
talom és élet az erényes ember élete.    

 
 

Reggeli imádság 
 

...... 
Már megvirradván éj után 
Kérjük Isten leborulván 
Hogy münköt ez nap fáradván, 
Bűnbe(n) ne ejcsen a sátán, 
úgy foljon nyelvünknek szóllása 
Ne halaccék duffolása 
Szemeinknek nyergelása 
Világ hívságait ne lássa, 
Min’ távol tiszták lehessünk, 
Távozék minden restségünk, 
Józan legyen eledelünk,  
Jóra forduljon testünk, 
Hogy ez a nap jól elnyugoggyék, 
Bódog reánk következzék, 
Világtól szűvűnk búcsúzzék, 
Egy Isten tőlünk áldozzék, 
Dicsőség az Istennek... (V.617) 

 

Testi-lelki szépségünk, tisztaságunk megtar-
tásánál segít bennünket a lelkiismeret aranytükre 
(V.8), igazmondó aranytükre, melynek szerepéről 
korábbi fejezetben már megemlékeztem. Tükör 
szavunk tű, illetve tűz-kör összetételű, s magát a 
fényes Napot is jelentette. Kései unokája a katho-
likus templomok oltáriszentsége, mely sugárzó 
nap-alakú, s benne őrzik az oltáriszentségnek ne-
vezett ostyát, melyről csak népünk tudja, hogy 
fényből van, s a nap is eleveny ostya... 
 
 

ALTATÓ 
 

Hitre, jóra nevelés már az anyaméhen belül 
kezdődött, hiszen a család minden tagja szinte kö-
telességszerű pontossággal „végezte” napi imáját. 
Születés után is időrendbeli törés nélkül folytató-
dik az imádságos élet. Ősi imáink altató-dal alak-
ban is megtalálhatók, s a hírközlő szerint a nép  
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ezeket „igen szerettte”. (V.1:697) Az édesanya 
közelsége, a bölcső rengésének megnyugtató érzé-
se és az ima lágy dallama egy életen át kíséri a 
gyermeket: 
 

Fölszántottám cintorom elejit 
Fölszántottám cintorom elejit, 
 

Bévettetém Ádámnak magjávol. 
Bévettetém Ádámnak magjávol. 
 

Elboronáltatám anyai jajszókval. 
Elboronáltatám anyai jajszókval. 
Kimenék én ajtóm eleibe, 
Föltekinték nagy magos mennyégbe, 
 

Nyitva látom mennyország kapuját, 
Nyitva látom mennyország kapuját. 
 

Azon bellől mennyország ajtaját, 
Azon bellől mennyország ajtaját. 
 

Azon belllől egy terített asztalt, 
Azon bellől egy terített asztalt. 
 

Azon vala e’ rengü bőcsücske, 
Azon vala e’ rengü bőcsücske. 
 

Ül vala mellette anyánk Szűz Márija, 
Ül vala mellette anyánk Szűz Márija. 
 

A lábával rengetgeti vala, 
A szájával fújdogálja vala, 
 

Aluggyál el Istennek bárányo 
Aluggyál el Istennek bárányo 
 

Szeretetbül jöttél erre (j)a világro, 
Szeretetbül jöttél erre (j)a világro. 
 

Népünk gondolkodása, s nyelvünk tanúsága 
szerint is az alvás és halál, (hal -hál), ágy és ko-
porsó fogalma egymással rokon. „Lefekszem én 
ágyomba, testem, lelkem koporsóba”, s ehhez ha-
sonló imarészletek állandóan ismétlődnek. A 
V.1:238 számú ima bölcsője fekete fábul van. Szí-
ne egyezik a fekete föld színével, mely be van vet-
ve születendő életkékkel, magocskákkal, s Ádám, 
Árpád magvaival. Egyaránt dajkál jelent, múltat 
és jövendőt. A fekete anyaföld dajkáló méhe a 
sötét világûrben szunnyadó életmagok vetülete.    

 

Népünk hitt az álmok igazában: 
 

Jézus Krisztus édesanyja Szűz Mária 
Elaludt a Kálvária hegyén közel Betlehemhez 
Hozzá jött Jézus és így szólt: 

Anyám, anyám szép álmot álmottál? 
Nem fiam, felelé, nagyon rosszat álmottam 
Elaluttam is álmomban láttalak elfogva egy 
kertbe’ 
......... 
Anyám, anyám, szerető jó édesanyám a te álmod 
igaz... (V.1:647-8) 
 

Magyar édesanyák álmainak igazát hirdetik 
ősi eleink nagy álmodóitól kezdve mindennapunk 
szerető édesanyái. Ugyanezt a hitet visszhangoz-
zák távolra szakadt véreink a sumir műveltség 
idejéből. 

 

Ugyan ezen fejezetbe tartozónak tartom meg-
említeni azt, hogy moldvai hírközlő kiejtése sze-
rint minden ember ártatlan, amíg nem ártottak ne-
ki. „Ártottlan.” Fehér lap, amire még nem írtak. S 
magyar szülők álmaiból életre kelt gyermeket ár-
tottlanul megtartani kötelességük volt. 
 
 

MAGOR — HUNOR 
 

Felületes szemlélő számára túlzásnak látszik 
azon állítás, hogy népi imádságaink emlékei több 
ezer év emlékeit őrzik. Imáink vissza-visszatérő 
emlékei utalnak az ötezer telt, ötezer múlt időkre. 
Imáink turulos-angyalos képeit örökítették meg 
szittya aranyművesek szinte hiánytalan pontosság-
gal. Ezek, s ezekhez hasonló felismerések lassan 
fellazítják elménk szigorú tagadását. 

 

Fenti testvérpárral kapcsolatban csak annyit 
tanított a hivatalos iskolarendszer, hogy honkereső 
ősünk hont találó fiai voltak. Véletlen számba me-
nő olvasások során botlik a ma magyarja olyan is-
meretekbe, melyeknek részük kellett volna lenni 
általános oktatásunknak. Ilyen ismerettel bővült 
jelen sorok írója a Magyar Hírek egy cikkén ke-
resztül, mely szerint Mátyás Király annak idején 
Magor Napistennek szobrot állíttatott. Földi ki-
rályfi egy pillanat alatt fényjelképpé vált. Nem Is-
tenné, mint azt római emlőkön is nevelkedő Má-
tyás hitte, de Egyisten, az Ég Urának egyetlen fiá-
vá, az életet hordozó fénnyé. 

 

A korábban is idézett imát most ismételten 
idézem. 
 

Mér sír maga, mér sír, 
Asszonyunk Szűz Mária? 
Hogyne sírnék, rínék, 
Mikor két édesem el akar veszni... (V.1:230) 
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Ha a Nap elveszik, elveszik a sugara is. Tu-
rulunk szárnya e két testvért védi ― Nagyasszo-
nyunk is két édesét siratja. 

Ősvallásunk Magúrja a Teremtő Isten jel-
képe. Csak későbbi keltű a napsugár ékét, égető, 
szikkasztó hatását jelképező, s már rombolni is 
tudó Hunor. Magor és Hunor szorosan egymáshoz 
tartoznak, mint nap és sugára. 

Talán sehol sem válik oly ékessé népünk szó-
lása, mint éppen Kálváriás, sirató imáinál, éne-
keinél, Ómagyar Mária Siralmunktól napjainkig. 
Az előbbi szóalkotásával kapcsolatos tanulmányok 
már eddig is felhozták középkeleti kapcsolatok 
lehetőségét. Feltűnő egyezést mutatnak Dumuzi 
szenvedése és halálával kapcsolatos siralmak. Ha-
lálát álom előzi meg, melynek igazában mindenki 
hisz. Szenvedése kezdetén őt is vas-szeggel verik, 
a melencét tartó állvány eltörik, s tejet többé nem 
önthetnek bele. A sumir paradicsom leírása majd-
nem szó szerint egyezik a magyar paradicsomkert 
leírásával, ahol még a vén cigányasszony is szép-
nek látszik. Említettem korábban népünk ötvenes 
őrző angyalát, akik a sumir ötven anunnaki sze-
repkörét világosítják meg.  

Gyógyításuk ― többek között ― ugyancsak 
öntéssel történt, s az Ige teremtő erejében ők is 
hittek. Keresztény papságra várna a feladat, hogy 
az Ótestamentom könyveinek eredetét átértékel-
jék. Szinte lehetetlen észre nem venni Jézus taní-
tásaiban és életében életre kelő magyar hitvilágot. 

 
 

Illyés Gyula egyik írása említi, hogy a ma-
gyar táncos ég felé emelt kezei szinte vallási 
szertartás-jellegűek. Sumirjaink is ég felé emelt 
kézzel imádkoztak. Áldás kívánságaik majdnem 
szószerinti egyezést mutatnak népünk újévi kö-
szöntőivel. Jelen munkának nem célja e hason-
lóságokat tárgyalni, de a magyar hit igazság-
szeretete valamikor, arra alkalmas időben e kap-
csolatok igazát fel fogja deríteni. Ez viszont nem 
lehetséges saját múltunk, hitünk ismerete és élése 
nélkül, hiszen távolszakadt véreink hitvilága ős-
műveltségünk egy-egy visszavetülő sugara csu-
pán. 
 
 

ÕSI TUDÁSUNK HIVATOTT GONDOZÓI 
 

Ősi hitvilágunk szolgája a szent barát, mint 
Isten hírnöke. A Barát szerepe a Táltoséval rokon,  
 

felelőssége a tudás megőrzése, tanítása. Az embe-
riség szellemi gondozása. 
 

Elindultam egy útra, 
Hétszer szentelt szent útra, 
 

Ott vagyon egy szent egyház, 
Hétszer szentelt szent egyház, 
 

Az előtt mondanak egy misét 
Hétszer szentelt szent misét 
 

Az előtt áll egy asszony, 
Hétszer szentelt szent asszony, 
 

Abba vagyon egy oltár, 
Hétszer szentelt szent oltár, 
 

Az előtt áll egy barát, 
Hétszer szentelt szent barát, 
 

A karján van egy gyermek, 
Hétszer szentelt szent gyermek, 
 

Az az asszony Mária, 
A kis gyermek szent fia, 
A mi urunk Jézus Krisztus. (V.1:260) 

 

A hétszer szentelt szent kifejezés a végtelen-
nel hoz bennünket kapcsolatba, s a hétszer szen-
telt szent Barát fenti imában maga az Isten, a hét-
szer szentelt szent asszony Nagyasszonyunk, a 
hétszer szentelt szent oltár maga az ég. 
 

Látok két rózsapásztort, 
 

Szennél szent oltárt. (V.1:289) 
* 

Amott látok amott, rózsabástyát... (V.1:294) 
* 

Én kimenek én ajtómon 
 

Föltekintek magas égbe 
 

Láttam Máriát 
Máriának bimbóját 
A leveles színű Szent Annát... (V.1:289) 
 

A fenti két rózsapásztor ugyancsak a hétszer 
szentelt szent oltárnál található, mint a barát. A 
leveles-rózsás kép Avar díszítőművészetünkre em-
lékeztet, s elképzelhető, hogy őseink egy rétegé-
nek temploma a rózsabástya, papi testülete rózsa-
pásztor néven volt ismeretes, s „leveles színű” 
szent Anna népmeséink Viráganyója, illetve 
Nagyaszonya. A rózsalányok is jelen vannak a 
fenti jellegű kápolnában, istentiszteleten  
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(V.1:357), s hivatásuk a gyülekezet tagjaiban a 
reményt életben tartani. (V.1:549) Gyermekkorom 
pünkösdi körmenetének még szerves része volt a 
rózsalányok jelenléte, kik virágszirmokat hintettek 
az Ur jelképeit hordó papság lábai elé. Pünkösd 
szavunk ugyancsak pannon őstörzsünk szótárának 
terméke, s ősi nap ünnep. A felkelő, megújuló nap 
örömére és tiszteletére piros pünkösdi rózsát he-
lyezett népünk még a közelmúltban is az ajtó be-
járata fölé. A fényszületés ősi emlékünnepét örö-
kítik meg az első keresztény pünkösd leírásakor 
megjelenő „lángnyelvek” is. Az Újszövetség kitér 
azon „csodára” is, mely szerint Péter beszédét a 
jelenlévők mind megértették. Magyar hagyomá-
nyaink ismeretében e csoda igen érthető: a meg-
jelentek más-más törzsi név alatt mind magyar 
származású népek voltak, akik a Fény ünnepére 
gyűltek össze. 

Virág és világ szavaink rokonsága jogán itt 
ismét fényjelképpel van dolgunk, s a rózsapásztor 
kifejezés a „fény őreit” is jelenthette, a rózsa-
bástya a fény honát. Maga a rózsa szavunk is for-
dítottja a sár, fény értelmű szavunknak (sárarany 
= fényes arany). Tekintettel, hogy előbb idézett 
imánkban két rózsapásztor említtetik, ismét felte-
hető, hogy a nap és sugára, Magor-Hunor-i jelkép-
pel van dolgunk. 
 
 

ÉRTELEM-VÁLTOZÁSON ÁTMENT 
SZAVAINK JELENTÉSE ÕSI IMÁINK 

TANÚSÁGA SZERINT 
 

Az állat 
 
A V.1:658. oldalon található idézet szerint 

állat szavunk valamikor a testet jelentette: „Az wr 
isten zemeelben három(,) allatban egy.” S ugyan-
ezen oldalon: „Hány az Isten állatjában? Három 
személyben.” Korai irodalmunk „asszonyi állata” 
tehát nem az asszony állati szintre való süllyedé-
sének tanúsága, hanem népünk azon hitéről ad 
hírt, hogy a lélek kétféle „állat” szerint jelenhet 
meg anyagi világunkban; asszonyi, vagy férfiúi 
alakban. Állat szavunk rokonságot mutat áll sza-
vunkkal. Arról ad hírt, hogy valami áll, megáll, te-
hát anyagi tulajdonsággal rendelkezik. 

Népünk imája a léleknek anyaghoz való kö-
tődését így szemlélteti: 
 

Kerűjjetek keresztek, 
Őrizzetek angyalok, 
Hogy nyugoggyam Máriának ölébe’ 
Krisztus Urunk szen’ markába’, 
Fődös orrom, vas a testem, 
Aczél az én orcám, 
Mennyország a sövegem, 
Isten az én fegyverem...  (V.1:235) 

 
A vas 
 
A vas fontos helyet foglalt el népi imáinkban. 

A fenti ima képei elmondják, hogy őseink ismer-
ték a fémek, főként a vas villamosságot vezető 
tulajdonságát. Jelképes szóval élve az égi fényt, a 
villámot magához vonja, s ezáltal önmaga értékét 
megsokszorozza. Anyagi értelemben vasból acél 
lesz, ― emberi szemszögből Isten teremtő erejé-
nek eszköze. Az Ószövetség „vasvesszővel legelte-
tő pásztora” tehát ilyen Isten emberéről beszél. 
Isten kardja a fentiek értelmében ugyancsak egye-
zik e vasból való „megyer”-rel, s így az élettel, a 
nép, a nemzet, az emberiség egyetemes életével. 

Korábban kitértem már arra, hogy az Óma-
gyar Mária Siralomban Jézus „vos szegekkel ve-
retik” éppen úgy, mint a mai napig fennmaradt 
népi imáinkban. A sumir Dumuzi is vasszegekkel 
veretik. 

Az Ószövetségben Hámor fiairól tudjuk, hogy 
ismerik, s használják a vasat: Básán vas ágyát vi-
szik magukkal. Hámor szavunk viszont a vas-
megmunkálás szava. Básán neve víz szavunkkal, s 
a magyar nemzéssel kapcsolatos szókörrel is ro-
kon. E szerint a víz a teremtés közege, s víz part-
ján épült Buda és Pest városa is, melyek neve 
ugyancsak e szókörbe tartozik. 

Amint a víz teremtő, éltető közeg, addig a 
vas, bár folyékony állapota is van, pusztítás esz-
köze is lehet. Erre utal a vasnyál (V.l:367) és 
vaskesztyű (V.1:395, 470, 481, 482), mint életet 
kínozó, pusztító eszközök. Népünk vasorrú bábá-
jának szerepköre az ember teremtő és pusztító ha-
talmát ismerteti, de az Isten örök jóságának tükör-
képeként a jó eszközének tudja magát. „Jótett he-
lyébe jót várj” mondja vasorrú bábánk, s egy-
szeriben segítő öregasszonnyá változik. Magyar 
mennyországunkban, tündérországunkban az öreg 
cigányasszony is szép éppen úgy, mint Folyam-
közi nyelvrokonaink hitvilágában is. 
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Egyik imánk arra buzdít, hogy igehirdetőink 
fogjanak jobb kezükbe kardot, bal kezükbe pálcát, 
s úgy tanítsák a világot (V.1:360). E két jelkép is-
mét magyar és hun Isten-jelkép, illetve anyagi vi-
lágunkban való megjelenésének eszköze. Fény és 
életjelképek. 
 
 

 

Értünk haló halhatatlanok. 
Boldogasszony, Damion, Damu és Dumuzi 

 

Sumir hit szerint a halál, s az alvilág hatalmát 
csak az törheti meg, akin nem fog a halál. Dumuzi 
halálával kapcsolatos műben aprólékos leírásban 
részesül egy medencét tartó állvány, mely eltörik, 
a benne lévő tej kiömlik, s ő maga vas-szögekkel 
veretik. E nyomorúságból Istenasszony menti ki. 
Hasonlítsuk össze fentieket a következő imával, 
figyelembe véve azt is, hogy minden mûveltségi 
termék eredete helyén marad fenn legtovább.    
(V.8)    

 

Én lefekszem én ágyomba 
Testi lelki koporsómba 
Házamnak négy szögletibe négy szárnyas angyal 
Én kilépek én ajtómon Krisztus Urunk nyomába 
Föltekinték mennyekbe 
Nyitva láccik mennyország ajtaja 
Ottan láccik aranlápfa 
Aranlápfa mellett aranmelence 
Abban vagyon Krisztus Urunknak három csöpp 
vére 
Asszonyunk Máriának három csöpp teje 
........ 
Oh Mária anyám légy értem haló halhatatlan 
Mer meghattam a fődnek kujcsait, hogy az én 
nevemet el ne felejcsék, 
  hirdessék... 
 

Erdélyi Zsuzsanna öntőimádságokkal kapcso-
latos tanulmánya ugyancsak folyamközi hasonló-
ságokat tárgyal, s végső összegezésül a következő-
ket mondja: „Az öntőimádság utolsó sorai egy 
4000 év előtti (i.e. II. évezredből) mezopotámiai 
költemény visszhangja is lehetne: „Gyógyulj meg, 
te, ki oly sok bajt, fájdalmat kiálltál!... oldó-kötő 
igéi gyökerestől kitépték mind a rontást...” s en-
nek magyar azonosa: 
..... 
Szent Fiad! Távoztasson el a nyavalákot 
Hogy mög ne akadhasson se húsába 

Se csontyába, 
Semmiféle tetemibe mög ne akadhasson. 
Damion! 
Mégis mondom Damion! 
Kötve legyen boszorkány száz szamár szőréve’ 
Hatvan leán hajáva’ 
Boldogasszon igéive’ 
Ugy ne árthasson, mint Krisztus Urunk, ámen. 

(V.1:95) 
 

Mind a Damion név, mind a szamár szemere 
őstörzsünk jelképei közé tartozik. (V.8) 
 
 

UTÓSZÓ 
 

Az előzőkben láttuk, hogy népünk lelkétől el-
választhatatlan a Teremtő, Jóistennel való kapcso-
latának tudata. E tudat fenntartója, kifejezője az 
ima. 

Népünk imáit kincsnek tudja, s azokat min-
den áron igyekszik átörökíteni családjukon, kö-
zösségükön belül. Ha a közvetlen környezet érzé-
ketlennek bizonyul ezen imákkal szemben, s lel-
két megmételyezte a nagyvilág talmi kincseinek 
hamis értéke, a távolbalátó képernyőjének segít-
ségével, akkor keresnek arra érdemes személyt, 
aki e megőrzést elvégezi. 

Imáink beláthatatlan régiségű szellemi mű-
veltségünk gyöngyszemei, híven megőrizve őseink 
hitét, s e hit kifejező eszközeit. 

Az ima népünk életének szerves része, mely 
minden tettüket megáldotta, s Isten-közelbe emel-
te. Szinte lehetetlen elsorolni valamennyi válto-
zatát. Van reggeli ima, ima mosdáshoz, fésülkö-
déshez, munka közbeni, munka utáni imák, altató 
imák, imák gyógyításért, őrizetért, világbékéért. 
Vannak pénteki imák és hasznos imák. Mindezek 
Isten közelébe emelik az imádkozót, s megvédik 
testi-lelki romlástól. E megóvó tevékenység éppen 
olyan kötelesség az utódokkal szemben, mint az 
élet anyagi feltételeinek előteremtése. Tudatuk-
ban az anyagot elevenítő lélek, s a lelket dajkáló 
anyag egymástól elválaszthatatlan egészt alkot-
nak: mindkettő a Teremtő Istennek részei. 

Istene az Ég ura, a teremtés mögött álló, lát-
hatatlan, felfoghatatlan, mindenható, örök Isten. 
Igéje a teremtés maga. Örök láthatatlanságban, 
örök nyugalomban él. Mellette Nagyboldogasszo-
nyunk; benne pihen a jövő minden álma. Őserő és 
Ősanyag szűz érintése nyomán születik meg első 
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és egyszülöttjük, a fény szárnyán útra indított, 
egyetemes Élet. Ő népünk Szép Istene, Szerel-
metes Istene, Fényes Istene, Magorja, Fényes Jé-
zusa. Fényes mennyországból érkezik az ég ten-
gerében úszó kerek szigetecskére, dombocskára, s 
indítja el e földi életünket, szerelmetes párjával, 
Tündér Ilonával, Magyar Ilonával, népünk Kis-
asszonyával. Ő népünk napba-öltözött asszonya, a 
lélek által megelevenült anyag jelképe. Tündér 
előneve tudatja velünk, hogy lényéből fény árad, 
mint a magyar mennyország valamennyi tündér-
lakójából is. A teremtés csupa fény és csupa jó-
ság. Népünk ősi gondolkodásától idegen a sötét-
ség és gonoszság fogalma. Tudja, hogy minden a 
fény szülöttje: világ szavunk egyaránt jelöl fényt 
és teremtett világot. A világ és virág is egy, csak 
megjelenési alakjuk különbözik. A nap is „eleven 
ostya”, a fényből életre hívott magocskából ké-
szült liszt és ostya is éltető fény. 

Ősi hitünk tanítói Táltosaink tanító eszköze a 
teremtő dal. Amint az Ég Urának igéje nyomán 
zengeni kezdett a teremtett világ, úgy Táltosaink 
bekapcsolódva e teremtő dalba, a teremtés része-
seivé válnak. Táltosaink még ismeretesek „szent 
kódus”, „szent barát” és „rózsapásztor” néven is. 

Istentiszteleti helyként említtetnek szent fák, 
melynek ágai közül maga az Isten szól az embe-
rekhez; imádkozik népünk határban, hegyen, út-
széli keresztnél, tollfosztás közben, mindenhol, 
ahol túláradó lelke imában akarja kifejezni ön-
magát. Imádkozott szentegyházban is, de népi 
imáit csak akkor mondotta el ott, ha az új hit pap-
ja nem volt jelen. 

Legszentebb vallási jelképük a Csodaszarvas, 
az Ég megszemélyesítője, kinek agancsai az ég 
csillagait, fényes Napunkat, homloka hajnalcsilla-
gunkat, szügye fényes holdunkat hordozza. Csoda-

szarvasunk dalára emlékeznek karácsonyesti népi 
szertartásaink, imáink, melyekről tudják, hogy Is-
ten teremtő dalának anyagi világunkban felfogott 
csodája. Csodaszarvasunk világokat hordozó ága-
boga egyúttal az Élet fája; minden ami van, e fán 
terem, s ennek mása az ég tengerében lévő, kerek 
dombocskán virágzó fa, melyben ― mint minden 
másban ― Teremtő életünk sokszorozódik. 

Égen menő szép madarunk, Turulunk a meg-
újuló élet, a fény, a nap jelképe. Ősanyáink ál-
maiban való megjelenése nem Léda-erotikájú me-
se, hanem azon tudat kifejezője, hogy e világi élet 
kezdete Isten. Az úgynevezett klasszikus művelt-
ségek lélek nélküli, együgyű meséi mind hatalmas 
lelki műveltségünk meg nem értett töredékei. Is-
koláinkban századok óta e töredékeket kellett 
gyermekeinknek kötelező tantárgyként szajkóz-
niuk, értelmi és érzelmi világukat mételyezve. 
Ugyanakkor őseink hitét felemlíteni sem volt sza-
bad; ha ezt valaki meg merte cselekedni, közok-
tatásunk írástudó lélek-kufárjai haladéktalanul 
nevetségessé igyekeztek azt tenni. 

Ezért tartom Erdélyi Zsuzsanna hatalmas 
munkáját korszakalkotónak. Igaz magyar tudós 
tárja népünk kincseit ámuló szemeink elé. Adja 
Isten, hogy fáradozásainak gyümölcse is lesz: 
nemcsak ismerői, de élői is leszünk őseink hi-
tének. 

 
Leghőbb reményem, hogy ezen imák minden 

magyar család örökségtárának részeivé válnak, s 
templomainkban is elfoglalják méltó helyüket, 
magyar istentiszteleteink keretén belül. 

Tekintettel arra, hogy népünk imáinak min-
den szava, gondolata kincs, a szövegben ezeket 
mindig kiemelten hozom. 
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Antal Csaba 
 

Lánc, lánc, eszterlánc 
 

Lánc, lánc, eszterlánc, 
eszterlánci cérna, 

cérna volna, selyem volna, 
mégis kifordulna. 
Pénz volna karika, 
forduljon ki Marika, 
Marikának lánca. 

 
Ezt a magyar dalocskát éneklik gyereklá-

nyaink, miközben egymás kezét fogva körbe-körbe 
járnak, és a kiénekelt lányok nevük hallatán ki- 
vagy befordulnak. 

A népdalok, mondókák, kiszámolók és a népi 
díszítések többsége olyan régi tudást, titkot őriz, 
amit napjainkban már igen nehéz értelmezni, 
megfejteni. Ebben a szövegben szintén olyan dol-
gok rejtőznek, melyek megismerése után gyöke-
resen megváltozik az eleink tudásáról, fejlettsé-
géről bennünk kialakult, jobban mondva szándé-
kosan kialakított hamis kép, és nyomban romba 
dőlnek a magyarság származásáról szóló hazug el-
méletek....    

A tudomány mára ismét elérte azt a magas 
fejlettségi szintet, hogy értelmezni lehet ezt a régi 
mondókát. 

Miről szól ez a dal? A szövegben lévő szavak 
jelentésének meghatározása után újra felszínre 
kerül az ősi titok. Legelőször az eszterlánc össze-
tett, sőt mint később kiderül, többszörösen össze-
tett szó eredetét, valódi jelentését próbálom meg-
határozni a magyar nyelv segítségével. 

Az eszterlánc szóösszetételben lévő eszter, a 
finnugrista szótárak szerint feltehetően szláv ere-
detű és a hasonló szóösszetételű, nádból, szalmá-
ból készült tetőt jelentő eszterha, eszterhaj sza-
vakból kiindulva, szalmából készült láncot jelent. 
Szerintük ez a szó véletlenül esik egybe a helyte-
lenül héber vagy perzsa eredetűnek tartott, csillag  

 
jelentésű Eszter tulajdonnévvel. Ez a női név va-
lójában a babiloni mitológia növény- és állat-
világ, a szerelem, a viszály, a termékenység és az 
anyaság istennőjének tartott Istar-nak (a sume-
roknál Inanna), az idők folyamán módosult név-
változata, akit később a Vénusz bolygó, az ezüst-
fénnyel ragyogó Esthajnalcsillag alakjaként is 
tiszteltek. 

Hazánk legnagyobb folyama a Duna az ősi 
időkben ennek az Istennek a nevét viselte. 

Az Ister folyó mellett épült város Esztergom 
régi neve pedig Istergam volt, ami a „gam” szótag 
görbe jelentéséből adódva, Ister kanyarját jelenti. 
Az Istar vagy Ister névnek első szótagja az „is” 
jelentésben azonos a tüzet jelentő sumer „izi” szó-
val. Sumerul a tűzhely neve kiizi, azaz kiizzó. 
Nyelvünkben ez a kifejezés még ma is megta-
lálható az izzad, izzik, ízik (gyújtósnak való ta-
karmánymaradék), izzó szavakban. 
„Ha fénylik gyertya szentelő, az íziket vedd elő.” 

A második szótag, a „ter” „elvont gyöke,  
1) terem (ige), teremt, termék, termel, termés, ter-
mény, termékeny, termeszt, természet, termet 
származékoknak. Szélesb ért. azon r gyökhangu 
szók nemzetségébe tartozik, melyek kisebb na-
gyobb szélesedésre vonatkoznak, s ekkor azonos, 
vagy legalább rokonítható „tér” főnévvel.” 
/Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv 
szótára. 1862/ 

Az Ister név tehát nem jelent mást, mint izzó 
teret, a hevesen fortyogó, életet teremtő központi 
égitestünket, a Napot, annak életterét valamint 
más bolygórendszerek sziporkázó csillagait. 

Az Eszter név valóban az Ister név módosult 
változata, azt egy i.e. 19-18. századból eredezte-
tett babiloni lelet bizonyítja. 
 




