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Ősmatriarchátus 

Kifordult az ősi mondandó egy jelentést-átpolarizáló séma miatt. Egyes hódítók önigazoló gyakorlattá 

tették démonizálni - vagy elhallgatással eltörölni - az elődvallás szereplőit, képviselőit. 

A kulturális vonalon váratlanul előkerült női ős (Hágár/Hungár) ahhoz a léggé vált matriarchátusi 

korhoz irányít minket, melyben még nők álltak a vallási és a társadalmi élet élén, és a misztériumok 

beavatásra várói, az Ízisz, Gaia, Rhea Cybele, stb. nevű Nagy Istenanya elé járultak az élet szent 

titkaiért. Erről alig tudunk, mert a női uralmat felváltó patriarchális szemlélet átértékelte, átpolarizálta 

személyüket, és az ősi Isten-anyák évköri ciklikus megújulásának ,,Szűz” jelképiségét félreértve, 

ebben az apa nélkül szülő szajha nő jegyét látták. (Így járt Szűz Mária is a Talmudban.) A 

nyelvi polarizáció átértelmezte a korábbiakat, és, a jelentések éles ellentétükkel jöttek használatba. 

Szűzből → szajha. 

– ném. Magde = szűz és szolgáló, (ágyas)  … – ang. Maiden = szűz és szolgáló (ágyas) 

– ném. Dirne = lány, hajadon, és szolgálólány, kurva 

– szlovén/ horv. Devica  és ukr. Diva = szűz, ám cseh Devka = szajha stb. 

 

Az eleinte eszményített szkíta vonásokból is szitokszó lett.: 

A svéd skyt = szkíta, skytt = lövész, vadász, = ném. SCHÜTZE,  → SCHUTZ = védelem, 

cseh SKYTA = szkíta, SKYTATI = vigasztal, vigaszt nyújt, ám később a SKITNICA = csavargó lett. 

 

Hágár a szkíta királylány 

A királyi hajadonból Ábrahám ágyasává süllyedt Hágár történeti íve is polarizációra utal.   

Hágár megszülte Izmaelt, aki felnőve ÍJAS VADÁSZ lett, mint ősapja az Úr előtt Nagy VADÁSZ 

Nimród, a városépítő szkíta-korszak első királya. Ha Ábelról mondatott, hogy juhpásztor, a Kainról 

pedig, hogy földműves, akkor Nimród és Izmael kiemelt íjas volta feltehetően a harcos osztályhoz 

tartozásukra utalt, és így is kellene kezelni! Innen tekintve Hágárt a képbeszéd, a Nagy Vadász király 

utódjaként, a korábbi szkíta-íjász korszak örökösének mutatja. 

 

Hágár a szkíta Istennő, Holdistennő 

Hágár alakjának istennői, holdistennői utalásai, Boldogasszonyunk és Babba Mária holdas jegyeinek 

párhuzamában különös jelentőséget kapnak!!! 

Hágár Istennő lehetett, mert a jemeni (sábai) ősvallásban tisztelték Hagar Kaham védistent!
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A mekkai szentély alapításában még e holdistennői minőségében vehetett részt, ha az égi (meteorit) 

eredetű Kába-kő is róla nyerte Hagar nevét, és a nagy Vándorlás, a mekkai szent zarándoklat a Hidzsra 

(régi nevén HEGIRA) fő pillanata e Hagar-kő körüli ,,keringésből” áll. Nem csupán nevének Futó és 

Vándor jelentései egyeznek tehát a kor holdisteneinek tipikus neveivel, de egy ősi időben egyenesen a 
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