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HUN IMÁDSÁG 
 

MIATYÁNK ISTENÜNK  
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD. 
ELŐTTÜNK SZENT NEVED  
TÖRVÉNY AKARATOD.  
 
MINDENNAPUNK GONDJÁT,  
MAGADON VISELED.  
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,  
NEKÜNK ELENGEDED.  
 
TE KEZED VEZET  
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,  
S LEFEJTED RÓLUNK  
GONOSZ JÁRMÁT.  
 
TIÉD A NAGYVILÁG 
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,  
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE, 
LEGYEN MINDÖRÖKRE. 

 
Kr.u. 410-460 keletkezett. Hun ezüstveretes szíj-
végen rovásírással írva, a kijevi Nemzeti Múzeum-
ban van. 
 

A kijevi múzeumban őrzött Hun övvereten, szíj-
végen levő rovásírásos ima gyönyörű. Nem tudom, 
hogy tudtok-e róla, hogy a szíjvégen talált rovás-
írásos szöveg megfejtésére Magyar rovásírás szak-
értőt – nyelvészt kértek fel. Előlünk mégis min-
denáron eltitkolták, amíg lehetett. 
 

Istennek hála ma már nem lehet szinte semmit ti-
tokban tartani. Érdekesség, hogy az 1960-as évek 
elején szintén Kijevben (amiről ma már tudjuk, 
hogy Árpád nagyapja Álmos őse Ügyek fejedelem 
alapította, eredetileg szabír-magyar város híres 
szabír kovácsiparral. Ott készültek a csodálatos 
Magyar szablyák…), régészeti feltárás során a 
Magyar hegyen találtak 9000 darab rovásírással 
teleírt pergamenpapírt tökéletes állapotban. 
 

A kutató régész Armatov akadémikus az egészet 
elküldte futárral a Magyar Tudományos Akadémi-
ának úgy gondolván, hogy mi vagyunk a megfejté-
sében illetékesek. Őt száműzték Szibériába. 
 

A 9000 darab pergamen pedig szőrén, szálán el- 
tűnt, s mai napig semmit nem tudni róla. A finn-
ugoristák hallgatnak. Ma már kideríthetetlen, 

hogy megsemmisítették, vagy csak eltüntették, 
nem tudni. Vajon kinek állt az érdekében? 
 
Óriási, pótolhatatlan veszteség, mert minden bi-
zonnyal hatalmas és teljesen autentikus adattö-
meg állna rendelkezésünkre, a HAZATÉRÉS vagy 
HONVISSZAFOGLALÁS előtti, alatti és utáni 
időkből. S még mennyi minden van, amit eltitkol-
nak, vagy éppen megsemmisítenek előlünk. 
Visszatérve az imához: gyönyörű! Nemhiába 
mondták a Görögök, hogy a szkíták – hunok – ma-
gyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTE-
NÜKHÖZ. 
 

(Internet) 
 
 
 
 
SZENTMIHÁLYI ANDRÁS IMÁDSÁGA 

 
Örökös Királynőnk, 
Nemzetünk reménye! 

 
Szent fiadat kérve könyörögj érettünk. 

Veszni indult István öröksége, 
Nagyasszonyunk, 

Mentsd meg nemzetünk! 
 

Téged kérünk magyarok 
Nagyasszonya, mint Anyánkat! 

Ne hagyd elveszni 
meggyötört hazánkat. 

 
Fordítsd felénk 

Könnyes tekinteted. 
Mutasd meg számunkra 

Szeplőtelen szíved. 
 

Hevítse át szívünket 
Szeretetlángod, 

Hogy megtérjen nemzeted, 
Kövessen országod! 

 
A Magyarok Nagyasszonya – aki egyben a Világ 
Győzelmes Királynője (Ennek kifejezését megta-
láljuk Szent István felajánlásában, de természete-
sen csak akkor, ha a hiteles Intelmekkel és nem a 
félremagyarázottal hozzuk összhangba!) – Magyar-
ország patrónusa, minden magyarok Úrnője, a 
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Szent Koronának, amelyben Isten Égi és földi bi-
rodalmának az egybeszövődése fejeződik ki, a 
harmadik központi alakja. Ennek a felfogásnak 
dogmatikai alapja Mária mennybe fölvétele. Tör-
ténelmi alapja a magyar nép ősi Boldogasszony 
hagyománya, továbbá annak bizonyossága, hogy 
Magyarországot Szent István a Szent Szűz oltalmá-
ba ajánlotta. Valamint az, hogy a Szent Korona 
tanának megalkotása után a magyar nemzet hité-
ben: a Regnum Marianum gyönyörű eszméjében 
megzavarhatatlan összhangzással váltak megbont-
hatatlan egységgé az angyal hozta Szent Korona 
(aki Isten gondolata a magyar népről: akit Isten 
küldött a Magyar nemzetnek azzal a magasztos 
üzenettel, hogy vállaljon szent küldetést az Élő 
Égi Igazság szolgálatában) és a Nagyasszony, a 
magyarok hites, igaz védelmezője, Égi Királynője. 
Nincs is hát abban semmi hiteltelen, hogy a Szűz-
anyát és a Szent Koronát magyar földön felfogha-
tatlanul nagy tisztelet övezi, minden magyar egyé-
ni és közösségi (családi, lovagi, állami) életében. 

Magyarország felajánlása a Nagyasszonynak a ma-
gyar nép korábbi, még a Szent István előtti idők-
ből való Nagyboldogasszony hitével összhangban 
megtörtént, éppen a nagy Szent Gellért püspök ta-
nácsára, a Szent Korona pedig a magyar állam-
hatalom alanyává vált, kötelező erejű, világszerte 
magasztalt közjogi tanná. Erről szól a magyar 
nemzet évezredes története, erről szólnak mélysé-
ges értelmű imáink, ezt tanúsítják nagyhírű köz-
jogi győzelmeink. 
 

„Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, 
amikor Isten megengedte, hogy veletek legyek ki-
csinyeim, újra a megtérésre hívlak benneteket. 
Amíg veletek vagyok rendkívüli módon munkál-
kodjatok a világ megmentésén. Isten irgalmas és 
különleges kegyelmeket ad, amiket az imádság-
ban keressetek. Veletek vagyok és nem hagylak 
magatokra benneteket. Köszönöm, hogy követté-
tek hívásom.” 
 

Szűz Mária üzenete, Medugorje, 2008. május 25. 
 

 
 
 

ÜZENET / MÁRIÁTÓL 
2007. 02. 22-én (9:30) 

 
Gyermekeim! 
 

Fáj a lelkem, ahogy ma népetekre, Népemre te-
kintek! Hol van a szívekből a szeretet? Hol van 
Isten iránti hitetek, elkötelezettségetek? Sokak-
nak harag, indulat van szívükben helyette. Harag, 
mely eltakarja Isten iránti – ősi – elkötelezettsé-
geteket. A szeretet mindenkor, mindenki iránt, 
minden időben és helyen létező kell, hogy legyen! 
 

Élő, lüktető erő a Szeretet! 
Éled, élitek kedveseim? Mi lehet nagyobb erő en-
nél? Mi késztethet másra, mint szeretni? 
Istent elérni csak ezen keresztül tudjátok! Isten-
hez jutni csak ezzel az érzéssel telve lehet! 
Van bennetek vágy szeretni, Istenhez közel ke-
rülni, s Vele EGY lenni? 
Bizonyára sokan vágyjátok, de igaz módon tesz-
tek-e érte? Nincs más ma a Világban, ami elsőbb 
a Szeretetnél! Ez Isten Igéje, ez Jézus szent paran-
csolata és ez az én vágyam: SZERESSETEK! 
 

És látom, mily sokan vagytok, kikhez el sem jut a  

szeretet érzése. Ha szívetek kemény, elzárjátok 
önmagatoktól a lehetőséget, hogy a szeretetet 
megismerjétek, éljétek, és tovább adjátok. Nem ér 
el hozzátok a boldogság, ha szívetekben ott bujkál 
a harag és az indulat. 
 

Kérlek hát benneteket: lágyítsátok el szíveteket és 
SZERESSETEK! 
 

Hogyan végezhetitek el Istentől kapott, vállalt fel-
adatotokat, ha saját nemzeteteken belül is gyű-
lölködve éltek? Nem tudjátok, hogy először min-
denki önmagát kell az igazra felépítse, hogy to-
vább segíthessen? Ez után lehettek csak Nemze-
tetek igaz ereje, majd e Nemzet, Világotok táma-
sza! 
 

Kedveseim, drága Gyermekeim! Engedjétek el a 
haragot a szívetekből, mert megkötöz benneteket, 
és nem enged látni, józannak lenni! Legyen em-
beri lelketekben békesség! Nem lehet gyűlölettel 
a szívetekben a helyes úton járni! Oly sokan vagy-
tok, kik Isteni iránti elkötelezettséggel éltek, de 
ne csak az áhítat óráiban éljétek az Isteni lelkü-
letet, hanem életetek minden pillanatában! Min-
den pillanatban és mindenki iránt mutassátok ki  
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magatokból Istent! 
 

Sokaknak van lehetősége önmagán át e Népet ne-
velni, példává lenni, jóságra tanítani, a szeretetet 
és alázatot bemutatni! 
Ti: a közélet szereplői, könyvek írói, iskolák taní-
tói, betegek gyógyítói, egyházak papjai, nagy fel-
adattal éltek az emberek között és lehetőségetek 
nem akármiért adatott! Ne vesztegessétek el idő-
töket, mert általa a lehetőséget is elvesztitek, 
mellyel pedig népeteket hátráltatjátok az Isteni 
úton haladásban, feladata teljesítésében! 
Pedig itt e Szent helyen a Kárpát-medencében, és 
MOST – e Szent időben – a Magyarnak kell meg-
mutatnia az utat, megtanítania mindeneket, mi-
ként lehet Életben maradva Fénnyé lenni, – Föld-
anyával együtt – magasabb tudatszintre emel-
kedni! 
 

Tekintsetek példaként Őseitekre, kik elkötelezett 
életükkel segítségetekre voltak akkor és ott, hogy 
Ti MOST és ITT beteljesítsétek az Isteni szán-
dékot! 
 

Tudnotok kell Kedveseim: Ők – MOST ITT – Ti 
vagytok, melyhez élnetek, méltóan kell! 
Értsétek hát: a harag, a harcosság nem szolgálja 
az Urat, de szolgájává tesz a gonosznak! Az in-
dulat elsöpri az elméből a jó akarását, és nem en-
gedi élni a szeretetet. Az indulat, eszköze a rossz-
nak. Ne engedjétek magatokat eszközül lenni! Ne 
bíráljátok embertársaitokat, ne ítélkezzetek! Az 
nem feladatotok, hisz jön majd, ki csendben bírál, 
mert azt bizony, csak Ő teheti! 
 

Vannak már emberek, embercsoportok, kik Isten 
igéit szem előtt tartva élik életüket, válnak segí-
tőjévé Népeteknek, Isteneteknek, Földanyának. 
Hálás a szívem, boldogság van bennem, ha rájuk 
tekintek. Az Ő tiszta, már elkötelezett tenni aka-
rásuk lehetővé teszi, hogy hozzájuk férjen az Égi 
világ és munkájukat segítse. EGYütt haladni, 
EGY erővé válni, ez legyen MOST célotok! 
Fényeshez a Fény könnyen kapcsolódik, ahogy a 
rosszhoz a sötétség. Kérlek Kedveseim: Ne hagy-
játok magatokat szent utatokról letéríteni, figyel-
jetek önmagatok lelki tisztaságára, az alázattal teli 
elfogadásra. Nem harcolni jöttetek ma e létbe, ha-
nem tanítani, utat mutatni! Népetek felemelkedé-
sének lehetősége a szívetekben lakozik. Lágyít-
sátok hát el szíveiteket, töltsétek fel a szeretet 
 
 

erejével, mert csak ezen erő tehet képessé ben-
neteket – saját egyen-egyenkénti szíveteken ke-
resztül – Nemzeti egy szívvé lenni! 
 

Csendesedjetek el és Imádkozzatok Istenhez saját 
lelki békétekért, Népetek felemelkedéséért! Imá-
tok mélységes legyen, lelketekből felfakadó, mert 
az Úr, a Ti Istenetek így hallja meg! Szerető szí-
vem, lelkem Veletek! Ámen 
 

A Szeretet Bennetek, Veletek!  
Nevem Népemmel, Veletek! 
Hívjatok! Ott leszek Bennetek! 
Együtt Istennel, Bennetek, Veletek! 

Ámen 
 

Lejegyezte: V. Balás Anna 
 
 
 

ÉDES KICSINYEIM, GYERMEKEIM! 
 

Ne féljetek a keresztet felvenni. A hordozásban 
segítek! Az erkölcsi és anyagi válságból kiemelem 
az én szenvedő Magyarjaimat. A Mennyei Atya 
látja a küzdelmeteket, s irgalma segít rajtatok. 
Imádságaitokban ne feledjétek Fiam szent sebeit. 

Köszönöm, hogy hallgattok rám! 
(A Szűzanya kéri, hogy aki megkapta az 

üzeneteket, az adja tovább!) 
 

Küldi Ágoston atya: 2009. ápr. 16. (21:25) 
 
 
 
 

 
 

Szûz Mária szobra Medugorjéban 
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URI ÁJTATOSSÁG 
 

GYÁRFÁS ÁGNES 
Kedves 

i m á d s á g f ü z é r e  
 
 
 

Hétfő A családfa 
Kedd Istenanya szentsége 
Szerda Mindentermő fa tejmagva 
Csütörtök Kus királynő – Kis királynő menyasszonysága 
Péntek  Fénynász 
Szombat  Házat épít 
Vasárnap  AN TIRANA 

 
 

 Ez a régi litánia kőtáblákon és pecséthengereken maradt fenn. Amikor a több ezer 
éves szövegeket olvastuk, láttuk, hogy amit leírtak, az nem gazdasági feljegyzés, nem tör-
téneti adat, hanem összefüggő liturgikus szöveg, ismétlődő zsolozsma. Egyes sorai em-
lékeztettek a gyermekkoromban sokszor végighallgatott májusi ájtatosságok szövegére és 
dallamára. Az ősi liturgikus szövegek jelzői megegyeztek a magyar katolikus népénekek 
ismétlődő jelzőivel. Olvastuk a régi iratokban, hogy a hősnő, akiről a zsolozsma beszél 
egy csillag, egy virág, maga a víz, a csepp és az óceán. A róla szóló szövegek egy, az égben 
lejátszódó égi sorsot ecseteltek. A szépséget, a szerelmet, a felemelkedést, a fénnyé válás 
boldogságát, a fénynász szépségét. A jelzős főnevek és a történet foszlányai ott lebegtek 
lelkem tengerén, s hozzáfűződtek az Üdvözlégy régi fogalmi világához, a Mi Atyánkhoz, az 
Ómagyar Mária-siralomhoz, a Halotti Beszédhez, a régi népi imádságokhoz és a katolikus 
népénekek gondolati és formavilágához. Mondhatnám, több ezer éves népénekeket ol-
vastunk el, amelyek imai áhítata beleötvöződött a ma is énekelt magyar népénekek 
elemeibe, tartalmi és formavilágába. 
 A hallgatókkal együtt felismertük a pecséthengerek szent üzenethordozó szerepét, 
amelyek ugyanazokat a lelki kincseket tartalmazták, mint nagyanyáink májusi titok-
imái. Ezeket megkapták a templomi padszomszédjuktól, otthon lekörmölgették, aztán 
továbbadták a másik padszomszédjuknak.1 
 A pecséthengerek is egy titokról beszélnek, az USTU-ról, az Őstudásról az isteni gon-
dolat ismeretéről, ebbe való beavatódásról. Minél többször olvastuk végig a pecséthen-
gereket, annál inkább feltűnt azok ritmikussága, dallammá való beütemeződése. A tar-
naszentmáriai Sarlós Boldogasszony éji virrasztása alatt lelkemben már összetalálkozott 
a népénekek dallama az ősi szöveggel. Kiosztották a Molnár V. József által összeállított 
úgynevezett Tiszasasi énekeskönyvet2, melynek soraiból kiolvastam az agyagtáblák és pe-
cséthengerek máig szóló gondolatsorait és dallamosságát. Nem véletlen az, hogy a Ter-
mészetistennő néven nevezett régi lagaszi vázatöredék égi zenének, muzsikának nevezi a 
Boldogasszonyt. A pecséthengerek régi imaszövege nyelvünk ősi voltának megfogható tár-
gyi bizonyítéka. Ma is élnek és ma is énekeljük őket. A régi imaszövegeknek is van ref-
rénjük, a régi titokszó: 
 ”LUGAL GEME UR NAGY AKI MADA 
 LUGAL ANNA-BÁL ŐSHUN ŐSANYA” 
és ennek többféle változata. A szövegek végén ott áll a tömör közlés, USTU, Őstudás. Ez a 
titok. 
                                                 
1 Krizsai Mónika szíves közlése 
2 Boldogasszony ünnepekre való énekek gyűjteménye. H.k., év nélkül 
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 Az URI ÁJTATOSSÁG az égi család nagyasszonyának titkát osztja meg velünk. Az 
életfa virágából szűzen született szent nők titkát, akik maguk nagy USKALGÁK, az ősfa 
erős tejmagvai, kiknek lelke ENLILHEZ hasonló (ENLIL LÁL = Enlilre ütött, olyan, mint 
Enlil), akarata ŐSSZABLYA, lakóhelye az ENZU az Őstenger, hatalma territóriuma az 
égbolt, a TIRANNA, hitvese NIBUR NIMRUD. Tudós, bölcs asszony EME SU, az ő 
bölcsességének letéteményeseivé avatja azokat, akik a képjelekből befogadják és átélik, 
áhítat segítségével magukévá teszik a boldogasszonyi lét szentségét, az USTU-t. 

Az URI ÁJTATOSSÁG az égi család nagyasszonyának titkát osztja meg velünk. Egy-
szer néven nevezi azt, aki ”házat épít” számára, s fénytestük itt teremti meg azt a fény-
magot, melyből a teremtés malma az életet őrli. Az a malom, amelynek nincsen köve, 
mégis lisztet jár.3 

Az Őstudás tehát a teremtés titka, létünk titka, amelyet az Őstudó, bölcs asszony 
hagyományozott ránk. Gondoljunk rá, hogy Szűz Máriát szűzi állapotban, a szeplőtelen 
fogantatás pillanatában mindig könyvvel ábrázolják. A könyv a művelt, bölcs emberek jel-
képe. Ki gondol arra, hogy a fiatal lány tudása is lehet bölcselmi tartalmú. 

Amikor már találkozott NIBUR NIMRUDDAL, többé nem nevezi így, hanem BÉL vagy 
BÁL a megszólítása. Beleékelődött, áthatotta belső világát BÉL a szerelemhordozó. A 
szerelem virága szülte Szent Annát, Inannát, a Babbaságot, a Tündér Ilona létet, ezek 
bimbaja hozta világra Máriát, a romlott világ tragikus sorsú édesanyját. 

Az URI ÁJTATOSSÁG a családfáról szól, az életet adó, ágról ”szakadt” magasságos úr-
asszonyról, aki csillaggá lett és fenn a Magosságban átéli sorsunkat, mi pedig az övét. 
Felemelkedik, Béllel magasba száll, MU RU, fénnyé válik SA BA, világít, beragyogja az 
eget. Nyáron megszüli a Napot, kora hajnalban, sarlót ad lányai, a nők kezébe, és engedi, 
hogy érett teste gyümölcsét a sárga kalászt, a SÁR ARAN kincset learassák. A Sarlós 
Boldogasszony a LUGAL SA BA ANTILANA, az ŐSSZABLYA, kinek lelke BABA SÁG, a női 
boldogság hordozója. Ő az UR AN SAMAN ANYA USKALGA, aki három szál kalásszal és 
egy korsó vízzel jelenik meg. Kalásza a SÁR ARAN, a fény, korsaja a KARPÁTU a Para-
dicsom Kőkertje, a vizek népének Boldog otthona, a VÍZ őrzője. A kalász mint fénymag és 
a korsó víz szimbolizálja a fénnyé válás két elemét, az életet fenntartó ősállapotot, amiért 
a létel malma működésbe lépett, ahol az anyai és atyai szeretet az élő világ anyagává 
realizálódott. 

Ezt a malmot, e malom titkát kutatta Santillana és Dechend4 de nem jutottak el a 
titok nyitjáig, mert minden népnél megtalálták a Világmindenség malmának ősképét, de 
a malom lényegét, azt, hogy mit őröl azt sem tudták meg, mert ez az őstudás, amely arra 
a népre bízatott, amely el tudja olvasni a képjelekbe ötvözött USTU-t, a szent asszonyok 
liturgiába ágyazott bölcselmét. 

Mindebből az is kiviláglik, hogy a tudomány nem minden esetben kutatás ered-
ményeként él a társadalomban, hanem lehet h a g y o m á n y  eredménye is. 
 A mesék utalnak az olvasás, az értés lényegére. Emlékezzünk a szegény ember fiáról 
szóló mesére, amelyről egyik Fórumunk utolsó napján beszélgettünk. A város kútja 
kiszáradt, a város népe pusztult. A szegény fiú elhozta a Nap üzenetét, gurítsátok el ”azt 
a követ” a kút szájáról, hogy a kövön lévő írás újra olvashatóvá váljék. Ha elolvassátok az 
írást, újra visszajön a víz. A tudomány talán nem könyvtárnyi irat megírása és ezer 
oldalas számítógépes számolgatás kérdése. A tudomány lényege elfér ”azon a kövön” 
egyetlen kőtáblán, a fényről és a vízről, ANÁRÓL és BÁLRÓL, ANNÁRÓL és NIMRUDRÓL, 
akár Tündér Szép Ilonáról és ÁRGYILUS királyfiról szól. 
 A tudomány célja az égi dolgokba való bepillantás, az USTU, az Őstudás megfejtése, 
amelyet – fölöslegesen - a tudományos kutatás módszereivel kívánják megközelíteni. Sze-
rintünk az Őstudás hagyomány és hit kérdése. Hagyományt ápolni csak az tud, aki az égi 
dolgokat hittel átéli. A hagyomány ápolása lehet anyagi eszköztárú, de lényegében az 
i s t e n i  g o n d o l a t  t o v á b b a d á s a  és hit által való megjelenítése. Ez tör-

                                                 
3 Tibold Makk Szabina gondolata és szíves közlése 
4 SANTILLANA, Giorgio de – DECHEND, Hertha von Hamlet malma. 
Értekezés a mítoszokról és az idő szerkezetéről. 
Ford. Végvári József. Pontifex k. 1995. 
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ténhet tudati szinten, lelki szinten, szellemi szinten itt e földön vagy a dimenziók változó 
világában. Történhet magunkért, népünkért, az emberekért. Végezhetjük ezt, mint Isten 
napszámosai, kertészei vagy számadó juhászai. Lehetünk fénycsillám a Boldogasszony 
pártáján, lehetünk alapzat, amelyre a jövő épül, lehetünk gyámoszlop vagy oszlopfő, 
lehetünk atom, sejt, molekula, lehetünk a lenti világ vagy a fenti, vízcsepp az Ősten-
gerben, a Világmindenség szubatomnyi része. Valaminek a fele vagy az Egészség kiegé-
szítő eleme, s így értjük meg, lelki szemünkkel így láthatjuk meg, hogy ”mik vagyunk”, és 
hogy fénnyé kell válnunk, ahhoz, hogy ISA és PUR is lehessünk az égi hazánkban, a 
Boldog Asszony és a Boldog Isten Mennyországában. 
 Az URI ÁJTATOSSÁGBAN gyakran elmondjuk az Üdvözlégy-et, de nem az új, javított, 
hanem a régi formában. Azt mondjuk, hogy ”malaszttal teljes”, mert nyelvünkben a fény-
mag neve malaszt. Ugyancsak a régi szöveghez híven ”Ékes virágszál, kit Szent Anna 
szült” formát elevenítettük fel, hogy a népi imádságunknak, a ”Családfának” is meg-
felelhessen, mi szerint a Világtenger Ánafája szülte Szent Annát, Máriát és az Úrjézust. 
Nekünk jól esik a magyar néppel egy gondolat jegyében imádkoznunk, még az Üdvözlégy 
Mária archaikus szövegével is. 

Isten áldja meg az imádkozó magyarokat. 
 
 

Édes jó Istenem 
Amit ma megtettem, váljon erényemre 
Senkinek se váljon kárára, 
A megérdemelt boldogságát mindenki kapja meg 
Isten engem úgy segéljen 

 
 (TIBOLD MAKK SZABINA fogadalma) 

 
 

 
 

A lorettói litánia ábrázolása oltárképen.(Internet) 
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HÉTFŐ 
 

A  c s a l á d f a  
 

A családfát mondja el a Világtenger közepén aranyasztal kezdetű népi imádság és az 
Építés II. című tábla. (TUR-ÁN… 142-149. o.)5 
 

Ének AN TIRANA AN ENZU EME-EME (vagy AMA-AMA) 
 Tenger és ég volt egykori nagy Őse  (vagy NAGYANYJA) 

ARAN SZIN KIRLÁL 
LUGAL ENLIL-LÁL (Enlilre ütött, Enlilhez hasonló) 
USKU MU NA DU (Ősei sora 
Hold és Óceán a Holdra és Óceánra vezet vissza) 
 

(Angyaloknak királynéja dallama) 
 

Ima Boldogasszony Anyánk! 
 Imádkozunk hozzád azokért, akik keresik az utat, 
 Akik tévelyegnek, 

különösen azokért, akik legfőképpen rászorulnak kegyelmedre 
 

Ének ARAN SZIN KIRLÁL 
 LUGAL ENLIL LÁL 
 USKU MU NA DU 
 Hold és Óceán 

(Angyaloknak királynéja dallama) 
 

Ének 
 

Lorettói litánia  

 
 

2.  Pátriárkák, Királynéja, tiszta Szűz … 
3. Prófétáknak királynéja… 
4.  Apostolok Királynéja… 
5. Vértanúknak Királynéja… 
6.  Hitvallóknak Királynéja… 
7. A szüzeknek Királynéja… 
8.  Mindenszentek Királynéja… 
9. egyházunknak Édesanyja 

10. Rózsafüzér Királynéja… 
11. Békességnek Királynéja… 
12. Magyaroknak Nagyasszonya, tiszta Szűz… 

 

(Éneklő egyház 303. old.) 

                                                 
5 Gyárfás Ágnes: TUR-ÁN NÉPÉNEK NYELVÉN. MBE kiad. Miskolc, 2004. 
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Világtenger közepében 

 
 

Világtenger közepében aranyasztal 
Aranyasztalon aranyoltár. 
Aranyoltáron Ánafa 
Ánafa szülte ágát 
Ága szülte levelét 
Levele szülte bimbaját 
Bimbaja szülte virágát. 
 Virága szülte Szent Annát 
 Szent Anna szülte Máriát 
 Mária szülte Szent Fiát 
 A világ megváltóját 

  

(Izsó Józsefné Eduvárd Zsuzsanna. Császtapuszta. Saját gyűjtés. 
Zene: Hampó József.) 

 

Ima Üdvözlégy Mária… 
 

Ének 
 

249 (H 184/B) Sz és D: erdélyi népi gyűjtésből 
 
 Rubatio 

 
 
  

(Éneklő egyház 314. old.) 
 

Mária, Mária, mennyei szép virág 
Kit áldva magasztal széles ez nagy világ 
 

Mária, Mária, mennyei nefelejcs 
Minket magyarokat, soha el ne felejts 
 

Mária, Mária, mennyei liliom 
Kinek illatától gyógyul sok milliom 
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Mária, Mária, mennyei szép rózsa 
Özvegyek és árvák megvigasztalója 
 

Mária, Mária, mennyei szép csillag 
Ki a magos égen értünk szépen csillog 
 

Mária, Mária, mennyei szép hajnal 
Ki a napot szülöd minden pirkadattal 
 

Mária, Mária, el ne hagyd népedet 
Kérünk minden helyen, segélj meg bennünket. 
 

Mária, Mária, hazánk védasszonya 
Árva magyaroknak megvigasztalója 
 

Mária, Mária, gyászban is fényesség 
Szegény magyaroknak egyetlen reménység 
 

Mária, Mária, üdvösség hajnala 
Kire felvirradott boldogságunk napja 

 

(Tiszasasi énekeskönyv 4. old.) 
 
 

…kit a tengeren épített… 
 

 
 

Nimród az utolsó követ helyezi el művére. 
(Pecséthenger rajza a Kr.e. 2. évezred végéről. Pritchard) 

 
 
 
 

KEDD 
 

I s t e n a n y a  s z e n t s é g e  
 
 Az Istenanya szentségének forrását meséli el a lagasi vázatöredék, melynek a Termé-
szetistennő címet adták már a korábbi kutatók. A szentség forrása maga az isteni karakter, 
melynek női vezérvonalát a növényi lét és a virágkörnyezet adta. (TUR-ÁN… 122-126. old.) 
 

Ének ENGUR AMA ŐSHUN ASSZONY MUGIRA 
 VILÁGTENGER GYÜMÖLCSHOZÓ ŐSANYJA 
 SZÉP CSILLAGANYA 
 SZAVA MUZSIKA 
 KIRLÁLNÉ ASSZON 
 LUGAL MU KIRRA 
 

(Angyaloknak királynéja dallam) 
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Ima Boldogasszony Anyánk, 
 vedd virágköpenyed alá népedet, 
 légy vezérlő csillaga 
 Királyné asszon, 
 Magosságból ránkboruló szeretetpalást. 
 

Ének SZÉP CSILLAGANYA 
 SZAVA MUZSIKA 
 KIRLÁLNÉ ASSZON 
 LUGAL MU KIRRA 
 

 

 
 
 
 
 

 TERMÉSZETISTENNŐ (Lagaszi vázatöredék) 
 

Ének 
 

236 (H 195) Közkedvelt ének a „Tengernek Csillagához”, égi édesanyánkhoz. – Sz és D: Tár-
kányi - Zasskovszky. 

 

 
 

(Éneklő egyház 304. old.) 
 

 Te vagy földi éltünk vezércsillaga 
 Édes reménységünk, Kegyes Szűzanya 

Refr. Téged rendelt Jó Anyánknak az Isten Fia 
 Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária 
 

 Te Hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán 
 Hogy kövessünk annak egész folyamán 

Refr. Téged rendelt Jó Anyánknak az Isten Fia 
 Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária 
 

 Te reménycsillag vagy éltünk tengerén 
 Átragyogsz minden bú és baj fellegén 

Refr. Téged rendelt Jó Anyánknak az Isten Fia 
 Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária 
 

 És ha elközelget éltünk alkonya 
 Te vagy vigaszteljes esti csillaga 

Refr. Téged rendelt Jó Anyánknak az Isten Fia 
 Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária 

 

(Tiszasasi énekeskönyv 3. old.) 
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Dr. Gyárfás Ágnes imádsága 
a gond napjaiban 

 
 Dallam: Hampó József 
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SZERDA 
 

M i n d e n t e r m ő  f a  t e j m a g v a  
A  h u n o k  k i r á l y n ő j e  é s  T u l i p á n  n é p e  

 
 A világtenger partján áll a Mindentermő fa, amelynek közepében legelőször a hunok, a 
hungárok éltek, ezért lett először az Ő királynőjük a tejmag virága a magosság asszonya. 
(TUR-ÁN… 129-130. old., 104-113. old., és 127-128. old.) 
 

Ének LUGAL HUNNI URAN ANNA USKALGA 
 LUGAL GEME NAGY URASSZONY, 
 KI MADA 
 

 HUNGÁR EZ AZ ŐS 
 MAGYAR ÉLŐ MAG 
 TULIPÁN NÉPE HUNGUR ŐSANYAG 
    

(Angyaloknak királynéja dallam) 
 
Ima Inanna, istennőnk, Mamus 
 Független vagy, mint a víz, 
 Anyaistennő, 
 Erős őstej, 
 Magasságos lélekasszony, 
 Ki ENLIL és URI élő lelke vagy 
 LUGAL GEME UR KIRLÁL 
 könyörögjél velünk 
 légy a segítségünk 
 

 

 HUNOK KIRÁLYNŐJE 
Ének 
 

234 (H 284) A boldogságos Szűz iránti bizalomnak alapja az ő Szentháromsághoz fűződő kü-
lönleges viszonya: Ő Isten teremtménye (leánya), ugyanakkor a Szentlélek erejéből (férfi 
közbejötte nélkül) a megváltó Isten édesanyja. Így értsük a 2. versszakot. – Sz: Szoszna 
D. gyűjt., 1714. D: XVII. sz., Bogisich M. 1888 szerint. 

 

 

2. Ó Atyaistennek kedves szép leánya, –  
 Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája! R) 

(Éneklő egyház 303. old.) 
 

 Irtsd ki édesanyánk a nemzetrontókat6 
 Magyar nemzetedből téged gúnyolókat7 R) 

(Tiszasasi énekeskönyv 2. old.) 

                                                 
6 (Eredetileg „az eretnekeket”) 
7 (Eredetileg  „a hitetlenséget”) 
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CSÜTÖRTÖK 
 

K u s  k i r á l y n ő  –  K i s  k i r á l y n ő  
menyasszonysága 

 
 Mikor a népénekek a Szentlélek mátkaságáról beszélnek, az a magyarok csillagának a fel-
emelkedése. December 21-24. az Orion feltűnésének időszaka, aki Nimrudban megszemé-
lyesedve mátkát választ. Mátkája EME, aki az égen, mint a Canis Mayor csillagkép vezér-
csillaga az UR MAG január elejére ér fel urához, tehát december 21. és január 1. között mát-
kaságát éli. Ekkor a Sziriusz a Kus királynő, a Kis királynő, a Kisasszony. Népünk külön ün-
nepet adott neki szeptember 8-át, a kora őszi Kisasszony napját. (TUR-ÁN 130-132. old.) 
 

Ima SÁMÁN URNŐ 
 ERŐS ŐSTEJ 
 LUGAL GEME UR NAGY, KI MADA! 
 KUS KIRÁLYNŐ – KIS KIRÁLYNŐ 
 PATESZI 
 EME NIGIN (megyen) ANKI-ENZU KALAM (Égi hazájába) 
 USTU, Őstudó 
 Üdvözlégy Mária, Őstudó, 

aki mindig megtalálod a felfelé vezető utat. Mutasd meg nekünk, örömvesztett néped-
nek, merre induljunk, hogy találjunk rá égi otthonodra, a Boldogság honára, amelyet 
valaha ismertünk, de mára elvesztettünk, s az emlékét is restelkedve idézzük. Tedd élő-
vé régi értékeinket, ismertesd meg a mai magyarokkal is a jókedv és bőség fogalmát, adj 
lélekerőt, hogy merjük vállalni őseink hitét és emelkedett méltóságát, a boldogsághoz 
való természetes vonzódását. 
 Kus királynő, Kis királynő, mátka királykisasszony, aki Szent Erzsébetünkben teste-
sítetted meg a szerelem szentségét és adtad hírül a világnak az életigenlő boldogságot, 
kérünk ne hagyd vigasztalanul a mai magyar fiatalokat. Tedd élővé lelkükben a szerelem 
szentségét, amely minden mozzanatodat áthatotta. Éreztesd meg velük, hogy a szerelem 
szent és csak általa válhat lombossá nemzetünk életfája. 
 Űzd el fejünk felől a megrontás démonát, a léhaságot, a lopás, csalás, becsapás, ha-
zugság rossz szellemét. Adj a fiataloknak vezért, aki után megtalálják a Te világodat. 
Tudjuk, hogy egyenként kell megjavulnunk, de nemzetünket vezér nélkül nem tudjuk 
kivinni a gonoszság verméből. Küldd el követedet, hogy követhessük, és csillagszemed 
hintse ránk a boldogságmagvakat. 
 Mint kis, égi virágpalántákat, őrizd, gondozd, szeresd a fiatalokat és engedd, hogy az 
az érzelem hassa át lelküket, amely téged január elsején az égbe ragadott. 

 

Ének 
 

283 (H 167) Nagyboldogasszony ünnepére (Mária mennybevitele, aug. 15., 860. old.) Régi 
magyar népének, mely Isten választottjának, a Szűznek test szerinti mennybevitelét égi 
nászképpen ünnepli. – Sz: Cantus Catholici. D: XVI. sz., népi gyűjtés szerint. 

   

 Parlando 
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2. A mennyei Atya udvarába, -  
 égi Sion drága városába, -  
 dicsőséges szép palotájába, -  
 már bemégyen nagy vigasságába. 
3. Beteljesült Dávidnak zsoltára, -  
 mit énekelt világ hallatára: -  
 „A királyné királynak jobbjára -  
 állíttatik örök társaságra.” 
4. Dicsértessél örök Szentháromság, -  
 kitől árad reánk minden jóság, -  
 tiszteltessél tündöklő asszonyság, -  
 mindenek közt legnagyobb méltóság! 

  

(Éneklő egyház 147. old.) 
 

 Felvitetett magos Mennyországba 
 Angyali, szép örvendetes házba 
 E nap a szűz nagy mennyasszonysága 
 Az Istennek drága hajlékába 
 

 A mennyei Atya udvarába 
 Változó hely égi városába8 
 Dicsőséges szép palotájába 
 Már bemégyen nagy vigasságába 
 

 Beteljesült népünk imádsága9 
 Mit énekelt világ hallatára 
 A királyné királynak jobbjára 
 Állíttatik örök társaságra 
 

 Dicsértessél örök Szentháromság 
 Kitől árad felénk minden jóság 
 Tiszteltessél tündöklő asszonyság 
 Mindenek közt legnagyobb méltóság    

(Tiszasasi énekeskönyv 2. old.) 
 

Ima Üdvözlégy Mária 
 malaszttal teljes, az Ur van teveled 
 Áldott vagy Te az asszonyok között 
 és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus 
 Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja 
 Imádkozzál érettünk bűnösökért 
 most és halálunk óráján… 
 

 
 

KUS Királynő, KIS Királynő 
 

                                                 
8 (Eredeti ”égi Sion drága”…) 
9 (Eredeti ”Dávidnak zsoltára”) 
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PÉNTEK 
 

F é n y n á s z  
 
 Anna – Bál (TUR-ÁN… 133-135. old.), Sziriusz Mezopotámiában (TUR-ÁN… 198-209. 
old.), Szárnyas kutya (TUR-ÁN… 136-138. old.) 
 

Ének LUGAL URI ÉGI NÁSZA 
 BÁL – MADA. 
 LUGAL SÁ BA ANTILLÁNA 
  ŐSSZABLYA 
 LUGAL GEME UR! 
 NAGY AKI MADA 
 LUGAL ANNA – BÁL 
 ŐSHUN, ŐSANYA 

(Angyaloknak királynéja dallam) 
 

Szöveg (NIMRUD Ama Hungárok Nagy Ősura Inannával magasba repül) MU RU 
 

Ima Üdvözlégy Mária 
 malaszttal teljes, az Ur van teveled 
 Áldott vagy Te az asszonyok között 
 és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus 
 Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja 
 Imádkozzál érettünk bűnösökért 
 most és halálunk óráján… 
 
Ének ANNA KIRLÁL AKI ENZU USKALGA 
 LUGAL GEME URAN EME KI MADA 
  LUGAL GEME UR 
  NAGY, AKI MADA 
  LUGAL ANNA – BÁL 
  ŐSHUN, ŐSANYA 

(Angyaloknak királynéja dallam) 
 
 TENGEREKNEK KIRÁLYNŐJE ŐSTUDÓ 
 EME URNŐ, NAGYASSZONYUNK, MADÁRNŐ 
 LUGAL GEME UR 
  NAGY, AKI MADA 
  LUGAL ANNA – BÁL 
  ŐSHUN, ŐSANYA 

(Angyaloknak királynéja dallam) 
 
Szöveg Anna az óceánok királya, erős tejmag, Lugal. Stella Hungarorum, aki MADA, aki 

MADÁR, aki MAGYAR. UR város isteni ősanyja, aki Béllel a fény maga. 
 

Ima Mi Atyánk és Anyánk, 
 Ki vagy a Mennyekben 
 szenteltessék meg a Te neved. 
 Jöjjön el a Te országod, 
 legyen meg a Te akaratod, 
 miként a Mennyben, úgy a földön is. 
 A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma 
 és bocsásd meg a mi vétkeinket, 
 miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek 
 És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a 

hatalom és a dicsőség mindörökké 
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ANNA-BÁL 
 

 
 

Sziriusz Mezopotámiában 
 

 
Szárnyas Kutya 

 
 
 
 

SZOMBAT 
 

H á z a t  é p í t  
 
 Építés I. (TUR-ÁN… 139-141. old.) 
 

 É PIT két gyökszó. Jelenti azt is, hogy ház, templom és azt is, hogy épít, alkot, magasra 
rakja a falat. Nimrud égi házat épített Emének, Inannának. Holdházat, Napházat, csillagkép 
házat és megteremtette ennek mását a földön a templomot vagyis az Isten házát. Kettejük égi 
otthona a földön a templomban jeleníti meg az égi valóság földi képét. Ahogy a templom képe 
rávetül a földre és kőből, téglából, paticsból elkészül és létesül, úgy a földi ház is visszahat a 
magos Mennyországra, és ha a földi ház haláltábor, GULAG tábor, rabtábor, koncentrációs 
tábor vagy a fajtalonkodáshoz ad teret, akkor a földi romlottság hat a Magosságra és rontja az 
ég minőségét. Boldogtalanságot eredményez az égiek lelkében és ez a boldogtalanság itt a 
földön elsősorban miránk hat, mert mi vagyunk kezdettől fogva az Ő gyermekeik. Minden pici 
jó hatással van az égre, ezért építsünk tiszta házakat, emeljünk az isteni pár számára temp-
lomot és éljünk szépen, harmonikusan és szüntelenül cselekedjük a jót, hogy megmaradjon 
az égben a Boldogasszonyunk és a Boldog Istenünk. 
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Szöveg TIRANNA ENZU Égbolt és Óceán 
 AKI NIBUR NIMRUD hitvese 
 ENLIL MAGAR lelke magyar 
 MU DA szólítalak 
 EME SZÓ Eme szólj! 
 MU TA Tá-tá, indulj 
 É PIT ET házamba Épített házamba 
 

Ének ANNA KIRLÁL AKI ENZU USKALGA 
 LUGAL GEME URAN EME KI MADA 
  LUGAL GEME UR! 
  NAGY, AKI MADA 
  LUGAL ANNA – BÁL 
  ŐSHUN, ŐSANYA 
 

(Angyaloknak királynéja dallam) 
 

Ima Kié ez a ház? 
 Szent Vendel háza 
 Kő küszöbje 
 Vas ajtaja 
 Réz a kulcsa 
 Hét szén tömjén az ablakán 
 Négy őrző angyal a négy sarkán 
 Mária kiáltja nagy fennszóval éjfélkorban 
 Alusztok-e magyarok? 
 Alusztok-e székelyek? 
 Én majd körösztölök öt újjammal 
 100 szentemmel, te szentjeiddel Mártonnal, Lászlóval, Erzsébettel, Margittal 
 ezernyi angyalokkal 
 12 apostollal, hét vezérrel, Ár királlyal 
 Amott megy a kis Jézus 
 Lelkem látogató Jézus 
 Készül a lélek az örök életre 
 Oh, ha én meggyónhatnék 
 Krisztus nyomába léphetnék 
 Ott találnék egy aranyos szentegyházat 
  Kívül aranyos, belül irgalmas 
  Abban ül asszonyunk Mária 
  Kezébe könyve, nyakában királné olvasója 
  

  Erdélyi Zsuzsanna 214. ima 
és Izsó Józsefné10. Császtapuszta 

 
Ének  

 
 

 
 
 

                                                 
10 Szül.: Eduvárd Zsuzsanna 
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Paradicsom kőkertjébe’ 
aranyszőnyeg leterítve 
Rengő bölcső reátéve 
Abban nyugszik az Urjézus. 
Jobb kezében aranyalma, 
Bal kezében aranyvessző 
Fel-fel dobja, megzúdítja, 
Zeng az erdő, zeng a mező 
Zeng az erdő, zeng a mező, 
a madarak fityeregnek 
A madarak fityeregnek, 
az angyalok énekelnek 
Az angyalok énekelnek, 
a magyarok ünnepelnek. 
Sosem láttam szebb termőfát, 
mint Jézus keresztfáját, 
Mert az vérrel virágozik, 
Szentlélekkel gyümölcsözik 

   

Pataki Tamás éneke 
 

Ima Adjon az Isten valamennyiünknek, minden magyarnak  
 Szép esztendőket. 
 Szép esztendőkben vidám hónapokat 

 Vidám hónapokban áldott heteket 
 Áldott hetekben jó napokat 
 Jó napokban boldog perceket 
   

Magyar jókívánság 
 

Vasárnap reggel kisüt a napocska 
 Sétál a Szűz Mária Mennyországba 
Szentséges szent fiát karján hordozza 
Éjfélről éjfélre, 
Hajnalról hajnalra. 
A harangok megszólalnak, a gyertyák meggyulladnak 
Áldassék szent neved édesanyánk Szűz Mária    

 

Erdélyi Zsuzsanna 595. old.11 
 

Ima Üdvözlégy Mária 
 malaszttal teljes, az Ur van teveled 
 Áldott vagy Te az asszonyok között 
 és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus 
 Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja 
 Imádkozzál érettünk bűnösökért 
 most és halálunk óráján… 
 

Ének LUGAL HUNNI URAN AMA USKALGA 
 LUGAL GEME NAGY URASSZONY, KI MADA 
  Szép csillaganya 

Szava muzsika 
Kirlálné asszon 
LUGAL MU KIRRA :� 

 
 
 
 

                                                 
11 Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Magvető kiadó. 1976. 
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VASÁRNAP 
 

A n  T i r a n a  
 

An Tirana, An Enzu ama-ama 
Tenger és Ég volt egykori nagyanyja 

 Aran Szin kirlál 
 Lugal Enlil-lál 
 Usku mu na du 
 Hold és Óceán 

 
Engur ama őshun asszon Mugira 
Világtenger gyümölcsöző ősanyja 

 Szép csillaganya 
 Szava muzsika 
 Kirlálné asszon 
 Lugal mu kirra 

 
Lugal hunni aran ama Uskalga 
Lugal Geme nagy úrasszony, ki Mada 

Kárpátu hazát 
Élet otthonát 
Urigal segéld 
Tulipán Ba-bát 

Lugal Uri égi násza Bál-Mada 
Lugal SA-BA Antilana Ősszablya 

Lugal Geme Ur, 
Nagy, aki Mada 
Lugal Anna-Bál 
Őshun, Ősanya 

 
Anna kirlál, kirlál anya Usku Ma, 
Lugal Geme Uran Eme ki Mada 
 Szép csillaganya 
 Szava muzsika 
 Kirlálné asszon 
 Lugal mu kirra 
 
Tengereknek királynője Őstudó 
Eme Urnő, nagyasszonyunk, madárnő 
 Aran szín kirlál 
 Lugal Enlil-lál 

Usku mu-na du 
 Hold és Óceán 

 
 
 
 
 

Kelet felől tekint a Nap 
 

Én lefekszem én ágyamba 
Testi lelki koporsómba 
Kerűjj kereszt, őrizz angyal 
Nehéz álom meg ne nyomjon 
Az ellenség el ne hagyjon 
Égen menő szép madár 
De nem madár szárnyas angyal 
Szárnya alatt szent oltár 
Szent oltárban igaz hit 
Igaz hitben Boldogasszony 
Kelet felől tekint a Nap 
Ott látta az ő szent fiát 
Térdig vérbe könyékig könnybe 
Egy csöpp vére lecsöppenik 
Az angyalok fölszették 
Krisztus Urunk elejbe vitték 
Krisztus Urunk azt mondotta 
Aki ezt az imádságot este lefektében 
Reggel fölkeltében elimádkozza 
Lelke megnyugszik 

  

Erdélyi Zsuzsanna i.m. 238. old. 
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Ómagyar Mária–siralom 
 

Gyárfás Ágnes olvasatában 
 

1.  Valék siralom tudatlan 
most siralomtól szenvedek 
búsulok és epedek. 
 

2.  Választ világomtúl 
zsidó, Fiamtól 
édes örömömtől 
 

3.  Ó én édes kis uram 
Egyetlen egy kis fiam 
síró anyát tekincsed, 
bújából kihúzzad. 
 

4.  Szemem könnyel árad, 
junhom bútól fárad, 
te véred hullása 
én junhom alélása. 
 

5.  Világ világa, 
virágnak virága 
keserűen kínzatol 
vas szögekkel veretül. 
 

6.  Oh nékem én fiom, 
édes, mint a méz, 
szégyenül szépséged, 
véred hull, mint a víz. 
 

7.  Siralmom, fohászatom 
terítőként kiül 
én junhomnak bel búja, 
ki soha nem enyhül. 

8.  Végy halál engemet, 
egyetlenem éljen, 
maraggyon kis uram, 
kit a világ féljen! 

 

9.  Ó igaz Simeonnak 
bezzeg szava beért: 
én érzem a bú tőrét, 
kit hajdan megigért. 

 

10.   Tőled válnom… 
de nem vállalom, 
ahol ígyen kínzással 
fiam haldokol! 

 

11. Zsidó, mit tész törvénytelen? 
Fiam mért hal bűntelen? 
Fogva, húzva 
öklelve, kötve 
ölöd! 

 

12. Kegyüggyetek fiamnak, 
ne legyen kegyelem magamnak! 
Avagy halál kínjával 
anyát édes fiával 
egyetemben öljétek 

 
 
 

”Világ-világa, virágnak virága…” 
[Ómagyar Mária-siralom] 

Bemutatja VIZKELETI ANDRÁS 
Európa k. Bp. 1986. 

 

 
 

Ómagyar Mária-siralom a Leuveni kódexben 


