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Történelmünk vakvágányán,
avagy miért nem tudni bibliai szereplésünkről?
Nem pusztán finnugorrá cserélték szkíta múltunkat, de a nemzeti emlékezetből azt a jelentőségteljes
vallástörténeti tényt is kilúgozták, hogy Hungár nevünk (HnGR) szerepelt a régi Bibliákban.
Pedig tudós Horvát István 1828-ban,1 Németi Kálmán 1912-ben2 és köztük, 1881-ben Dr.
Kohn Sámuel főrabbi3 e tényt már publikálta, de a mai tudomány szemérmesen kerüli a témát.
Horvát Istvánt őrültnek kiáltották ki, Németi Kálmánt pedig amatőrként elhallgatták, de még
mindig marad a hitelességében megkérdőjelezetlen Dr. Kohn Sámuel főrabbi.
Ő más zsidó tudósokkal is megvitatva a Hungár név bibliai előfordulási körülményeit, nem
cáfolta azt a szenzációs körülményt, hogy Hungár népnevünk szerepelt, szerepelhetett az
Ószövetségben. Nem állt elő az MTA-s logikával, hogy fiatal népként nem jelenhettünk meg a
szentföldi történelem i.e. II-I évezredében, vagyis, hogy teljes képtelenség az egész feltételezés.
– ,,Nem lehet eldönteni, hogy a kérdéses bibliai Hongroe (HNGR) névalak vajon az Ábrahám korabeli
Hágár (HGR) név rontott, N betűvel betoldott formája-e, avagy, hogy valóban a magyarokra
vonatkozott volna!!!”4
Úgy tűnik a mindkettő igaz, mert közli még azt is, hogy a középkori zsidó iratokban Magyarországot
Hágárországának, minket pedig Hagrinak neveztek, (!) bár ő maga ezt félreértésnek feltételezi:
– ,,A héber irodalomban … feltételezhetően a hasonló hangzás alapján azonosították a középkori
zsidók a Hágár és Hungár neveket.”5

Történeti forrásadatok szólnak tehát a furcsa állapotról, hogy az ókori és középkori héber
felfogásban, a Hungár (HnGR) népnév azonosságba hozatott a bibliai Hágár (HGR) nevével.
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Horvát István, A Magyarokról mint Agarénusokról (Tudományos gyújtemény, Pest, 1828)
Németi Kálmán, A Nimród-elmélet fölfedezett ismeretforrása, (Bp, 1912)
3
Dr. Kohn S. Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez, (1881, reprint: Akadémia, Bp. 1990)
4
Dr. Kohn S. 158.o
5
Az első adat 1070-ből való, majd a zsidóságnál évszázadok alatt meggyökeresedett, és a XV. sz.-tól általánossá vált
Magyarországot, Hágárországának, a magyarokat pedig hagrinak nevezni. Lásd. Kohn S. Függelék … Nyilván okkal, ha más
középkori latin források is (h)Agarenus névvel írtak rólunk Lásd. Kohn S, 159.o. 1 lábjegyzet
2

2
Ezek tehát tények, olyan tények melyeket értelmezhetővé kell tenni. Mivel a bibliai Hágárt és
Hagarenus népét az utókor arabnak könyvelte el, és nekünk az arabokhoz tudtunkkal nincs közünk,
ezen ellentmondásos helyzetet kell feloldani! Az emberi kultúra feledett szkíta alapjait elővéve,
teljesen természetes és szükségszerü módon, más utódnépeknek is ebből kellett meríteniük. Hágár is
úgy válhatott arabbá, hogy az arab őshagyományba beemelték és kisajátították a szkíta ős személyét.
Ismerjük már a Hágár és Hungár egyeztetést az Ószövetségben és az azt közvetítő középkori
héber hagyományban. Hozzá adódnak az általános ókori, valamint a mi középkori eseteink, melyek
így már a véletlen egyezés lehetőségét teljesen kizárják! Vizsgáljuk meg, azon fordított irányú
egyeztetést, hogy a bibliai Hágár névforma tekinthető a Hungár rontott, hiányos változatának. Az
adatokból fokozatosan kikerekedik a váratlan ókori alaphelyzet, melyben az egyeztetés iránya a mi
népnevünkből indítva mutatkozik helyesebbnek, amit csak a nyelvek megsokasodása és
összezavarodása takart el végleg.
A Magyarságkutató Intézet hun-avar-magyar folytonosságot megállapító eredményei óta,
jogos igénnyé vált az egyiptominak mondott, de pontosabban szkíta, nimródi felmenőkkel rendelkező
Hágár/ Hungár ősanya kilétének tisztázása.

Vegyük előre az egyeztetés középkori ,,fordított” esetét!
-- Nálunk pl. II. Géza királyi pecsétjén, (kb. 1160) fordult elő a Hágárt idéző HUGARIE névalak.6

--Valamint a Gesta Ungarorum bécsi kéziratában is a Hungar helyett HUGARII áll,7 és e két eset már
túlmutat a véletlen elírás lehetőségén.

Hogyan lehetett a Hungárból Hágár?
Példaként nézzük Ptolemaiosz Aggrei8 alakját. Olvasatánál vegyük figyelembe az ógörög írástörténeti
körülményt, hogy ők írásban az NG hangpárost GG-vel jelölték ugyan, de NG-nek olvasták.9
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Felirata: GEISA D(e)I GRA(tia) HVGARIE. DALMATIE. AD(qve) CROVATIE REX. … A HVGARIE név U-ján vonás
jelöli az N-t. Horvát István, II Geisa és III. István Magy. Kir. Petsétnyomóikról és Petséteikről (Tud. Gyűjt. 1835)
7
Némäti Kálmán, Nagy-Magyarország ismeretlen törtémelmi okmánya, (Bp,1911) 26.o. és 33.o
8
Az Aggrei, a Hagar, a Hagri, az Agrei, stb. mind ugyan annak a népnévnek a variánsai.
9
Ógörög-Magyar Nagyszótár, (szerk. Györkösy-Kapitánffy-Tegyey, Akadémia, Bp. 1990) 9. o. betűkapcsolatok
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Írásban a Gangeszből Gaggesz, az Angeloszból Aggelosz, a Kangarból Kaggar lett. Ez bizonyítja
nekünk, hogy a görögül írt OUGGRI helyes olvasata is UNGRI, azaz Hungar kell legyen!!!
Később további félresiklást okozott az NG hangpárosból kieső N hang.10
Georgikosz Monachosz Világtörténelmében (IX.sz.) nevünk görög nyelven két GG-vel
,,OUGGRI,” (olvasd Oungri) … és az ebből merítő Nesztor fordításaiban (XII.sz.) egy G-t kihagyva,
szláv módra már ,,UGRI” áll.11 Láthatóan az ógörög GG-s leiratú formát nem értve, az utódok az
egyik G-t elhagyták, így kristályosodott ki tehát szláv ,,segítséggel” a végső UGRI, ill. UGOR alak.
Ezért akad az ókori Hágár névnek is egy G-s AGREI, és GG-s Angrei (Hangri) olvasatú AGGREI
formája!!! Attól füügghetett, ki volt a lejegyző. Alul az I.sz.-i Ptolemaios arábiai térképe másolatán
AGGREI-t, melynek helyes olvasata ANGREI, azaz Hungár.

Az Arabia, Aethiopia, Aegyptus c.térkép arábiai Hagar/ Agrei (a fenti AGGREI) népe, együtt a Magor
névformával. Jobbra lent Magorum port, mint Anonymus Portus Moger = Magyar Réve !!!

10

Így esett ki az N a következő nevekből is: VaraNg →Varég, Mongol→Mogul, Munkács→Mukacsevo, Tengri-kán→Tegrikán, (vallon) Inguezeye→Eghezee, stb.
11
Némäti K. Nagy-Magyarország ismeretlen törtémelmi okmánya, (Bp,1911) 39.o. – 36.o.
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Íme négy különböző történelmi vonalon is fellelhető a Hungár és Hágár nevek azonosítása, ami tehát a
valódi egyezés mellett szól. Kizárható, hogy mindegyiknél arabokról lenne szó - még a XII.sz.-i
királyi pecséten is – ezért érdemes elővenni mi tudható Hágárról, és mi szól még arabsága ellen?

Hágár, a nimródi-származású királylány
Hágár, Magrebi, ill. egyiptomi eredetű, rangját illetően ágyas, és → királylány,
Nimród leszármazottja (!) szkíta jegyek övezik, női ős, Istennő, Holdistennő, neve
jelentése Futó, Vándor.

Bár Hágárt a mai Bibliákból Ábrahám egyiptomi ágyasának ismerjük, az iszlám
hagyományokban királylányi rangú, néhol a fáraó, néhol az észak-afrikai Magreb királyának lányaként
említve.12 Az arabságát cáfoló első jel, hogy az ókori Magreb (Alsó-Egyiptomtól nyugatra) Scythiaca
regio-jában szkíták éltek. Lásd a térképrészleten balra lent.

Hágár és népe arabsága ellen vallott az ókori Sallustius történetíró,13 valamint több középkori örmény
forrás is.14 Sőt, ezen arábiai Agarenus/ Hagarenus nép, el-MAGAR-IN néven is említve volt!15
Ezek után hihetőbb lesz Hágár Nimródtól származó királylányi volta, amire Németi Kálmán
talált egy régi, arámi nyelvű Bibliában:16

12

Ezt, mint lehetőséget a Haag-féle Bibliai Lexikon is említi, valamint a Khiszasz al-Anbijja
Az ,,arab” Szaracenus váltóneve Mór. Róluk a Numídia kormányzójává tett Sallustius, (pun feljegyzésekből tudva) írta,
hogy Méd származásúak, (internet) és lám a hun Atilla címzésében ott állt a ,,médek királya” titulus is.
14
A VIII. sz.-i örmények harcolva a Hágár-fi Szaracénokkal, jól ismerték hódítóikat, és nem látták, nem tartották őket semita
népnek!!! (Szongott Kristóf, A magyarok eredete és őslaka, 1906. 18.o. lábjegyzet, Mechitár Lexikon adata.)
15
J. Scaligeri, XVII. sz-i keletkutató: ,,A Hagarenusok hivatnak a Zsidóktól Hagrim néven is Ágártól Ábrahám Szolgáló
Leányától, és maguktól az Arabsoktól Erab-el-Hagiari néven. Neveztetnek máskép el-Magar-in néven is.” (Horvát : A
magyarokról, mint agarenusokról, Pest, 1828. 11. o.)
13
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Láthatóan, az egyiptomi szolgáló Hágárról hajdan még a Biblia is közölte a pontos származást,
a Nimródtól eredeztethető – talán csak a nimródi-hagyományvonalat képviselő – királylányi voltát, de
mára még is kimaradt a Bibliákból! Az ok hamarosan világos lesz.
Hágár viszont nimródi-hagyományvonalával becsatlakozik az ősi szkíta kultúrkörbe, ami miatt
ki kell térnünk a vallástörténet korai szkíta korszakára, amely szintén feledésbe merült.

A vallástörténet feledett alapja, a szkíta világkorszak.
A mai Bibliákból furcsa módon szinte kimaradt a szkíta népnév,17 holott a korai keresztény
vallástörténeti besorolásban egy jelentős periódust kaptak:
a mitikus vízözöntől a Bábel tornya építéséig terjedő időszak a szkítizmus koraként szerepelt.18
Az emberiség vízözön utáni szellemi megújulása tehát a szkíta világkorszakkal kezdődik, így
vallásos kozmogóniai műveltségének egyetemessége, időben egyfajta kiindulási alapnak tekinthető.
Nimród az első királyságszervező, a dél-mezopotámiai nagy városok alapítója, a Nagy Vadász
is e szkíta-kor egyik legendás főszereplője volt. Lényeges tehát, hogy a hozzá kötődő szkíta-korszak
vallási egyetemessége, átfedést kínál a Biblia eredeti vallási környezetével és tételeivel.
16

,,a héber Hagrim, azaz Hágárok helyett, magában a többnyelvű Szent Biblia zsoltárainak meg I. Krónikáinak chald
fordításaiban, úgyszintén a Wilkins féle, s Beck-féle Targum kiadásokban Hongroe, azaz Hungárok olvasható.” Némāti
Kálmán, A Nimród-elmélet fölfedezett ismeretforrása, (Bp, 1912) 6. o.
17
A görög fordítás a Septuaginta említi Szkítopolisz kapcsán, valamint az Újszövetségben jön elő egyszer.
18
Ádámtól Noéig tartott a barbarizmus, Noétól a (babiloni) toronyig és Seruchig, a szkíta utódlás és babonaság s azután
Seruchtól és Aramtól Ábrahámig a graecizmus, majd az Ábrahámmal szövetségben álló utódoktól kezdve Judától a
judaizmus. Epiphanius egyházatya (IV. sz.) (Contra Haereses c. művéből hozza Zajti Ferenc, Zsidó volt-e Krisztus. Bp. 1936.
VII. fejezet). …. Szkítizmus a vízözöntől a toronyig. (VII. sz.-i Chronicon paschale, Szerk: Ludwig August Dindor 1. kötet
88. o.) …. Cato: „a földet az árvíz elborította, és Ság Scythiában született újra a halandó Emberi Nemzet. … az eredet
elsősége a Scytháknak tulajdoníttatik, kik megszaporodván a világ részeire gyarmatokat küldöttek.” Horvát István, Értekezés
a Jászokról II. 50. § .
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Itt kap jelentőséget a Magyarságkutató Intézet hun-magyar folytonosságot kimutató
konferenciája. Szkíta-hun-magyar folytonosságot előrevetítő eredményeik hitelesítik azon körülményt,
miszerint a szkíta múltba beágyazódó őstörténelmünk folyamán, valóban részt vehettünk a korai
szellemi igazságok megfogalmazásában, a Lét, az ember és Isten kapcsolatát tárgyaló szent szövegek
megírásában. A szkíta előélet okán szerepelhetett Jászainknak egy ókori elődhulláma a Szentföldön, és
maradt rajtuk a középkori okleveleinkben a filiszteus név,19 amit a viszontfordítás helyzete is igazol.
Mára elfelejtődött, de az első magyar nyelvű biblia-töredékekben a kánaáni filiszteusok nevét
jásznak fordították magyarra.20A szkíta kultúrhatások nyomai is átszövik a bibliai eseménysort!
Pl.: A vízözön után Isten és Noé között kötetett győzelmi szerződés jelképéül, a szkíták
kultikus fegyverét az ÍJ-at21 találjuk. Ugyanis az erre használt héber KESET, görög TOXON és latin
ARCUS kifejezések, elsősorban íjat = ívet jelentettek, és a ma közismert szivárvány, csak a szókép
egy jelentéktelenebb jelentésoldalát fedi. Esetleg szkíta közegben köttetett volna a szövetség?
Minderről már mit sem tudunk, mert a vallási kulturális váltások, gyakran megtagadva a korábbi
értékeket, új nyelvi szokásokat, új jelentésmódosító szóhasználatot vezettek be.

A jelentések átértelmezésével kifakított ősmatriarchátus.

A kulturális vonalon váratlanul előkerült női ős (Hágár/Hungár) ahhoz a korán léggé vált
matriarchátusi időszakhoz irányítja a figyelmet, 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. Mivel a női valláskorszakot felváltó patriarchális szemlélet utólag
leértékelte vívmányaikat, és a leminősített kor már senkit sem vonz, kevesen foglalkoznak vele, ezért
alig tudunk értékvesztett jellemzőiről. Így például az ősi Istenanyák évköri ciklikus megújulásának
,,Szűz” jelképiségéből, az apa nélkül szülő szajha nő jegyét gyártották. (Így járt Szűz Mária is a
Talmudban.) A történelem rögzítőinél önigazoló gyakorlattá vált démonizálni, vagy elhallgatással
eltörölni az elődvallás szereplőit, képviselőit. Így jöttek használatba egyes fogalmak, élesen ellentétes
jelentéssel. A Szűzanyák szajhákká értéktelenedtek.
Pár példa: 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.
Hasonlóképen az eleinte eszményített szkíta vonásokból is szitokszó lett.:
A svéd skyt = szkíta, svéd skytt = lövész, vadász, = ném. SCHÜTZE, → SCHUTZ = védelem,
cseh SKYTA = szkíta, SKYTATI = vigasztal, vigaszt nyújt,
ám később a SKITNICA = csavargó lett.
A szláv nyelvből hozott szkíta példák időben kb. késő ókor, középkorra tehetőek, és a
démonizáló nyelvi folyamat meggyökeresedését jelzik. Igen ám, de enyhébb formában már az
ógörögben is nyoma van e nyelvi jelenségnek.
19

-1681 előtt a törvényekben PHILISTAEUS, az oklevelekben JAS, JASSONES névvel, néhol váltva, vagy egyszerre
PHILISTAEUS azaz JASONES szerepeltek. --1681-1751-ig a JAZYGES azaz PHILISTEAUS, -1751-től végleg eltűnik a
Philistaeus nevezet, és marad a JAZYGES alak. (Horvát I. Értekezés a jászokról….I. 10.§.)
20
Pl. a XVI. századi Debretzeni Magyar Legendáriumban, Saul és Dávid is a jászok ellen harcolt, és Kánaán egyenesen a
Jászok földjeként szerepelt. (Horvát, Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből (Pest, 1825) 116-117.§)
21
(1Móz 9,13)
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Ógörögben a SCYTHA népnévből képezték a SCYTHROSZ = MOGORVA22 szót, mely
szoros párhuzamot ad a történelmi MOGOR nevünkről származó MOGORVA szó nyelvi helyzetével!
Mogor → mogorva

≈

Scytha → scythrosz (mogorva)

A nyelv tehát egyes szófejleményei által, a történelmi ismeretekkel összhangba kerül. Ezért
merem a szűkös történelmi források mellé állítani bizonyítékul, a fellelhető HGR és a HnGR vázú
szóformák kapcsolatait.
A Hungár és Hágár változat egyaránt átment más nyelvekbe, és mindkettőből képezve
megtaláljuk a mogorvát:
(fr.) chagrin = mogorva, haragos. (bár itt a CH kiejtése S, de ez megint nyelvtörténeti váltás)
(fr.) hagard = haragos, ≈ (ang) anger = harag, 23
Hasonló démonizált sors jutott a királylányból Ábrahám ágyasává (szajhájává) süllyedt Hágár/
Hungárnak. Holott még istennői jegyei is felsejlenek:
A jemeni (sábai) ősvallásban az iszlám
felvételéig tisztelték (a már elférfiasodott) Hagar Kaham védistent!24
Ha pedig Istennő, akkor természetesen a kor általános kozmológiai csillagtiszteletének egyik
főszereplőjeként, Holdistennőként leljük fel. Bizonyítja ezt a babiloni Sin holdistennel való
azonosítása, hiszen a Sinai-hegy (Sin = hold) egy másik neve Hágár-hegy volt.25 A mekkai
hagyományokban is a kozmológiai vetületű holdistennői minősége ütközik ki, hiszen a mekkai szent
zarándoklat (vándorlás) a Hidzsra (régi nevén HEGIRA) fő pillanata az égi (meteorit) eredetű Kába,
araboknál Hagar-kő26 körüli (bolygói) ,,keringésből” áll.

22

Ógörög-Magyar Nagyszótár, (Akadémia, Bp. 1990)
A mogorva és rokona a ,,haragos” szavak tehát szintén előfordulnak NG-s, és sima G-s változattal is.
24
Az elszánt (Hágár) védelmező (Kahám) jelentésű Hágár-Kahám, Jemenben (ókori Sába) az ország ura, hadisten volt az
iszlám előtt. (Mit Encikl. 502. o.)
25
Ioannes Franciscus 1557-es térképe oldalán a szentföldi helynevek és variánsaiknál áll: Sina, Sinai, Mons dei, Hagar,
Thur azaz: Sinai hegy= Mons dei = Isten(nő) hegye = Hágár (hegye) később Gebel el Tur
26 Hágár-Kahám hadisten nevét, tévesen fekete kőnek fordítva, a mekkai Kaaba kövével hozták kapcsolatba. (Mit Encikl.
502. o.)
23
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A Szaracénok korai Hold-, és Vénusz-tisztelete megerősítve az eddigieket, ismételten a bolygók
korszakos vallásos jelentőségét állítja előtérbe.27

Az ősi Holdistennők jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni!
Kapcsolatot kínálnak az első világvalláshoz, a legkorábbinak elismert természet-, és
csillagismereti őshithez, valamint a szkíta íjászkorszak eszményeivel. Ugyanis az ősi Holdistennők
mind íjas alakok, (Diana, Artemisz, Anahita) és ezen túl egyenesen hadistennők voltak. Pl. az indiai
hunok harc előtt Anahita istennőhöz imádkoztak.28
A prehellén IO-nál összpontosulnak e vonalak.
Neve jelentése: Hold, Íj, és (égi) Tehén.
Az őskultúra egyetemessége folytán hold jelentésű mind:
a prehellén IO = kínai JÜEH29 = egyiptomi JAH = héber JAHVE = latin JANUS = török AJ
A Jüechi hunokat a kínaiak épp nevük hold-jelentése alapján tartották holdfajúnak.30
E holdnevek hangtani rokonsága és íjjal való kapcsolata a közös szkíta ősnyelvi gyökerekkel
magyarázható, és váratlanul még JHWH holdaspektusa is kiderül. Máhler Ede: ,,Az izraeliták JHWHjének tisztelete, – mint más helyütt kimerítően bizonyítjuk,- ugyancsak holdtisztelet volt.”31 JHWH
jellegét tekintve tehát szintén hold-, hadisten lehetett, ezért szövetkezett az íjra, és bika alakját az
aranyborjú máig fenntartotta.32 A bikaszarvak akkoriban a hatalmat, az uralmat jelezték.

A néphagyományok sok esetben megtartották az eredet emlékét.
27

Saracenusok ,a’Heraclius Tsázár’ idejéig, Lucifert és Venust tísztelték , kiket ők Chabárok-nak neveztek; melly szó az ő
nyelveken azt teszi, amit a’ Cabir, az az, nagyot. (Broughtonnak a religióról való históriai Lexikona, 1798 Komárom) Cabiri
…. Graves a Görög mitoszok-ban írta, hogy a régiek a Vénusz-Hold-Szaturnuszban egyazon istennő Szűz-Anya-Banya
aspektusait látták.
28
Prof. J. J. Modi: A hunokról, akik meghódították Indiát. Mi volt a hunok vallása? (Zajti Ferenc, Bp. 1926)
29
A Jüechi hunokat ez alapján tartották a kínaiak holdfajúnak. lásd Dr Blaskovich Lajos: Őshaza és Körösi Csoma Sándor
célja, Bp. 1942, Stádium, 47. old. .
30
Dr Blaskovich Lajos: Őshaza és Körösi Csoma Sándor célja, Bp. 1942, Stádium, 47. old
31
Mahler Ede: Babylonia és Assyria, (1906, MTA) 169.o. … Mahler Ede, orientalista, egy pozsonyi rabbi fia. Filozófiai
doktor és egyetemi tanár, észak-sémi, óegyiptomi és kopt nyelvet, meg ókori keleti archeológiát és kultúrtörténetet adott elő.
Tagja az MTA-nak, és több külföldi tudós társaságnak, ill. a Magyar Zsidó Szemlének
32
Lásd a két aranyborjút csináltató Jeroboám király szavaiból: ,,Imhol vannak a te isteneid óh, Izrael, a kik téged kihoztak
Egyiptomnak földéről. (1Kir 12,28; Károli.) Sőt a héber Jerach = hold, így Jeroboám király neve is a holdra utal.
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A hunutód hunzák és az adige-k zászlain is ott a hold, a csillagok és az íj.

Hágár a szkíta Istennő
A vallástörténet szkíta világkorszakának nimródi hagyományvonalán álló Hágár alakja –
feltehetően ősi szkíta Istenanyaként – lényegi pontokon fedi át történelmünket és kultúránkat. Az ősi
Holdistennők eredetileg tehát íjas, azaz, a kornak megfelelően szkíta alakok voltak, és Hágár is mint
ősi szkíta holdistennő kerülhetett át az arab őshagyományokba!
Hágár szkítaságára utalóan, Izmael fia felnőve a kor ÍJAS VADÁSZA lett, mint ősapja az Úr
előtt Nagy VADÁSZ Nimród, a szkíta-kor első királya. Ha Ábelról mondatott, hogy juhpásztor, a
Kainról pedig, hogy földműves, akkor Nimród és Izmael kiemelt íjas volta a harcos osztályhoz
tartozásukat jelezheti!33 Innen tekintve Hágárt a képbeszéd, a Nagy Vadász király utódjaként, a szkítaíjász korszak örökösének mutatja. Királyi hajadonból ágyassá tétele is csak a korszakos leminősítés
következménye lehet.

A szkíta népnév

Mindezek fényében átgondolandó, hogy a Szkíta név egyáltalán etnikumot jelölt-e. Lövész,
azaz íjász (vadász) és őr jelentésoldalai alapján inkább, beszédes módon, az ősi kultúrkör elitjét, a
rendfenntartó harcosok íjász osztályát jelölhette. Erre mutat a svéd nyelvben, a szkíta SKYT (népnév)
és a lövész, SKYTT (íjas lövész, tehát íjász) szavak ,,egyezése,” valamint az indogermán nyelvek
szkíta ,,névről” másolt-gyártott íjász-lövész-őr szavai. (pl. az ónémet scut = nyilazó, Íjász, → Schütze,
és Schützen = védeni) Szerintem a szkíta név a sztyeppei ősi kultúrkör elitjének íjász létszemléletű
képviselőit, a harcosok íjász osztályát, a rendfenntartók, őrök hadinépét illette. (Lényeges történelmi
momentum, hogy a harcosok rendje az un. ksatria-lázadással vette át a hatalmat a papi osztálytól.)
Mivel a Jászok esetében is hasonló jellemzőket találni,34 talán nem túlzó vélemény, hogy csak
az ókor tükörfordítási gyakorlata szakította szét a Szkíták és a (Jász)íjászok azonosságát, és sokasította
meg ez úton az ókori népnevek számát. Ne feledjük, a korai vallástörténeti kronológia sem az etnikai,
hanem ideológiai alapon kategorizált.

33

József egy izmaelita vagy midiánita kereskedőkaravánnak lett eladva, ahol az izmaeliták adhatták a katonai védő kiséretet.
(Mózes I. 37 27,28,36, )
34
A Jász név íjász, lövész, és őr jelentésű. Lásd a Jász őstörténet c. tanulmányt

10
A szkíta vízözön!!!
Mindezek okán feltűnő és lényeges tehát, hogy a vízözöntől a Bábel tornyáig tartott szkíta
kolonizációs kor jegyei, átszövik a vízözön legkorábbi mezopotámiai változatát is!
Az eredeti történetben Noé helyett Ziusudra, (Berossosnál Xisuthros) szerepel, és e
névváltozatok utótagjában felismerhető a méd-perzsaként ismert, de valójában szkíta
hagyományvonal, uralkodói ksatra/satra címe! Ezt találni a méd Phraortés (Khsatrita) és Cüaxares
(Uvakhsatra és Khavakhsatra) valamint a perzsa Artaxerxész (Artakhsathra) királyok nevében is.
Mivel még a vízözön görög hagyományának túlélőjéről, Deucalionról is fennmaradt, hogy szkíta
volt,35 így a sok híradás összecseng.

A természet és a csillagos ég ismeretei felé forduló ősvallás
Az előtérbe állított holdistennők mentén eljutunk az ősi természetismerethez a
,,csillagtisztelethez,” a sábaizmushoz, lásd a régi lexikonokat. Globális ókori elterjedtsége, kultúrális
és vallási egyetemességet biztosított egészen kb. i.e. VI. sz. körüli fordulópontig. A közös alapok miatt
találni szinte mindegyik későbbi vallásnál is a bolygók kiemelt szerepének maradványaira, Európában
pl. a napok neveiben. Az iszlám holdtiszteleti maradványait már láttuk, Máhler Ede36 szerint a zsidó
kultúra a holdtiszteletből sarjadt, ami ellen Jeremiás már prófétált,37 és a Haag-féle Bibliai Lexikon is
hozza, hogy a zsidók, Kevan isten alatt feltehetően a Saturnust tisztelték.
A kereszténység Szűz Máriája is megőrzött néhány
planetáris utalást:
jobbján a Nap,
balján a Tenger Csillaga, (Stella Maris)
alatta a Hold és a felirat:
Szép, mint a Hold

A Biblia, a kánaáni isteni tiszteletet a
,,magaslati kultusz” néven emlegeti, mely Robert
Graves és Rafael Patai szerint arameus hatásként,
befolyásként értelmezhető.38 Helyben vagyunk,
mert ,,a scythák regios neve aram” írta id. Plinius.39

35

Hieropolist, vagy Mágogot, Luciánus bizonysága szerint, Deucalion Stzitha építette. (Keresztyén archivarius II. 103. old.)
Mahler Ede: Babylonia és Assyria, (1906, MTA) 169.o.
37
Szemrehányással illeti azokat, akik Júda pusztulását annak tulajdonítják, hogy a zsidók hűtlenné váltak Anat istennőhöz,
azt hangoztatták: Áldozzunk újra az Ég Királynőjének, ahogy apáink tették. Graves-Patai: Héber mítoszok, (Gondolat Bp.
1969) 7.o
38
Graves-Patai: Héber mítoszok, (Gondolat Bp. 1969) : … Jákob/ Izrael fiairól szólva: … nem biztos, hogy népességük és
helyi isteneik az arameusokhoz tartoztak, bár arameus papság kormányozta őket. 7.o. …A Genezis-mítoszokból arra lehet
következtetni, hogy Izrael korai vallása kompromisszum volt az ősök kultusza és egy arameus hadi-termékenységi törzsi
isten kultusza között. 259.o.
39
Kállay Ferencz, A pogány magyarok vallása, (Pest, Laufer 1861, reprint Püski) 313.oldal
36
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Váratlan végállomásunk az ARAM/arameus kultúrkör.
A vázolt korai szkíta globalitásnak megfelelően, hatalmas területen találni ókori arám hatást.40
Már a legkorábbi időktől kezdve átitatta a zsidók vallási életét is, a nyelvet is átvették, és a szent iratok
nagy része arámi nyelven maradt fenn. Nem csoda, hiszen Ábrahám is a káld-arám kultúrájú Úr
városából indult, és a Héber mítoszokban Graves és Patai közlik, hogy vallási téren a Salamon
királyhoz köthető Szadduceus (újhéberül Cádokita) papság is ezt a hagyományvonalat közvetíthette,
feltételezhetően az egész Salamon uralta ,,arameusi” vonzáskörben.41
Ki kell itt emelnünk az ókori vallás szempontjából igen lényeges aktuális nyelvi helyzetet,
hogy később Asszíriában és az óperzsa Achaimenida birodalomban is hivatali nyelv lett az arámi! Ezt
persze sem az asszírokkal, sem pedig a perzsákkal kapcsolatban nem igen hangoztatják!
Itt jön be Károli Gáspár, aki megadja az arám szó bibliai jelentését:
magasság, felség (fennség).42
Bár az arám istennév kimaradt a Bibliából, feltehetően a tiszteletét kifejező ,,magaslati
kultusz” szófordulat, szintén erre az arám = magasság szóra utal. (Többek között szoros
párhuzamban a magyar OROM szóval is.) Így lehetett a kánaáni Melchisedek a felséges Isten papja.
Az arámi magaslati kultusz istenét keresve, ismét az arámit beszélő, de ugye ,,barbár”
perzsákhoz jutunk és Ahuramazda istenükhöz.43 Ez nem csupán az örmény ARAMazd és a grúz
ARMazi névvariánsaiból világlik ki. Az összes ismertetőjegy, és a körülmények utalásai mind, a föld
legrégebbinek ismert globális csillagismereti ősvallásához, a ma ismeretlen sábaizmushoz vezetnek,
amiből Ahuramazda zoroasztrizmusa is kihajtott. A bonyolult bolygómozgásokkal számoló sábaizmus
később fekete-vallás értelmet kapott, mert lényege az utódok számára áttekinthetetlennek és
értelmezhetetlennek tűnt. Nimródnak is a feketemágikus asztrológiai tudományok kiművelését és
elterjesztését rótták fel, kinek apja a fekete Chus nevének örmény változata Szev szintén fekete. 44
E globális (szkíta/arámi) ősvallás az i.e. VI.-V.sz. környékén töredezhetett darabjaira, a
korszak nagy gondolkodói, Zoroaszter, Buddha, Laoce, Platon, Pythagoras, Ezdrás, stb. reformjai
által. Bár különféle ágakra szakadt az addig egységes felfogás, de mindnél megmaradtak a markáns
kozmológiai jegyek, még ha pl. Jupiter és Zeusz mozgalmas emberi történetei el is feledtetik velünk
planetáris gyökereiket. A zsidók szadduceusi vallásformájánál is ez az arám gyökérhatás érvényesült,

40

Az i.e. XII. sz.-i asszír feliratok aramu törzsei, és az i.e. VIII. sz.-ban Asszíria kereskedelmi, 200 évvel később Perzsia
birodalmi nyelvé tette az arámit, de az adoni papiruszlevél szerint Egyiptomban is beszéltek (VI.sz.) arámiul. (Haag-féle
Bibliai Lex.)
41
Graves és Patai, Jákob/ Izrael 12 fiáról említik,: … nem biztos, hogy népességük és helyi isteneik az arameusokhoz
tartoztak, bár arameus papság kormányozta őket. … …, Graves-Patai: Héber mítoszok, (Gondolat Bp. 1969) 7.o. …. A
Genezis-mítoszokból arra lehet következtetni, hogy Izrael korai vallása kompromisszum volt az ősök kultusza és egy
arameus hadi-termékenységi törzsi isten kultusza között. Graves-Patai: Héber mítoszok, (Gondolat Bp. 1969) 259.o.
42
Az ősi ARAM szóképnek is több jelentésoldala volt. 1) Magasságos: ABRAM = Magasztos Atya, v. Magasság Atyja,
ABIRAM = Magasság Atyja, Felemeltetés Atyja, Gőgös, AHIRÁM = fivérem felmagasztalt, a magasság, a büszkeség fivére,
HORÁM = magaslat, hegy, fenség. (Bibliai nevek és fogalmak Evangéliumi kiadó, Stuttgart 1983, magyarul Bp 1988. Primo
kiadó) 2) zárt, elkülönített, szent: mint a (h)REMETE, a HÁREM, a HERMENEUTIKA, az (h)OROM, a HÁRIM =
hegyek, istennek szentelt, számúzött, pusztaság. a HERMON = szent hegy, hozzáférhetetlen, felszentelt, kiemelkedő, a Baálkultusz központja, HOREM = megszentelt, tisztulás, számüzetés, megközelíthetetlen, a HORMA = megszentelt hely,
számúzött, hegycsúcs, (Bibl. nevek) stb.
43
Bár a vallást mazdaizmusnak nevezik, szerintem az Ahuramazda/Aramazd név elválasztása, a haram és azd részek mentén
reális, a szókezdő M pusztán előrag, mint az iszlám követők M-uszlim nevében is látjuk.
44
Nimród apja a fekete Chus nevének örmény változata Szev szintén fekete értelmű, mint a Száva folyó is. Hangtanilag a
Szev, a Száva és a Sába, rokonok.
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amit tehát az arámiul is beszélő óperzsa kulturkör zoroasztrián változata tartott meg a leghűbben, és
ezt a késői nyugat kereszténysége Mithrá misztériumaiból ismerheti.
A szkíta/aram ősvallásból kinövő parsziban, Ahuramazda/ Aramazd/ Armazi, Teremtő szintű
isten volt, planetáris vonzatú segítői, ,,alistenei” ill. ,,angyalai” körében. Ám a zoroaszteri reform előtt,
nem ő állt az élen. Az eredeti ősvallásban, a fekete sábaizmusban, a létkör keletkező és elmúló
szakaszai, a világosság és sötétség egymásba átváltó ellentétei, még egyenrangú alkotókként, két örök
valóságként szerepeltek. (Tao) E hullám jellegűen egymásba alakuló, szétválaszthatatlan, és ezért
átlátatlan ,,kaotikus” erőpárt strukturálta át Zoroaszter, a világosságot a sötétség fölé rendelve úgy,
hogy az ősvallásban az örök világosság élén álló Yazdan/ Jazdan/ Izdan istent besorolta Jó-angyalként,
ill. Őr-angyalként a teremtővé tett Ahuramazda mögé, a második vonalba. E magyar Isten szóval
rokon Yazdan/ Jazdan/ Izden névből eredt az újperzsa Istan/ Isztán szó, ott még a szóképi
jellegzetességet felmutatva, legalább kettős, Isten és ország jelentéssel. Befolyási övezetét jelzi a
rengeteg mai és ókori istanos/ isztanos országnév.45
Az eleinte a világosság erőinek élén álló YAZID/ JAZID/ IZED/ AZD IZDAN védő őr-lények tehát, a
zoroaszteri panteonban Ahuramazda alá, a második sorba kerültek.
Ahuramazda frissen előjött Őr jelentésével egybevág a vele azonosítható Assur46 név Őr
jelentéstartama,47 és mivel a szkíta név egyik jelentése szintén rendőr, őr, volt, (pl. Athénban) ennek
folytán az AZD = ŐR szó, ismét csak a szkíta, az asszur és a jász/íjász név tükörfordítása lehet.
Ezen ,,óiráni” IZED/ JAZID/ JEZD véd-, őr-(szellem, angyal, lény) részt látom Ahuram-azda
nevének AZD végződésében.48
Egyfelöl ARAM-AZD (Ahuramazda) = Magasságos/Égi – Őr/Őrző (védisten) jelentésű
lehetett.
Az ősi szóképi jelleg folytán, az Azd/Ized = Őr = Szkíta = assur = Jász(Íjász) jelentésoldal
mellé járult még, az igazság, megtartó- és védőereje által az IGAZ jelentésoldal is, amit a héber nyelv
megtartott Pl. a SEDEKiás,49 és Károlinál a Sádok.50 Szerintem a kánaáni Melchisedek/ Melchizedek
papkirály nevének (MELCH = angyal/ király és) IZED/ ISED = őr tagja is kiválóan illik ide.
Az arám ősvallási globális egyöntetűség okán rokonítható az arámi nyelvvel élő perzsáknál őrangyallá
lett Azd/Ized/Ised neve, az Ábrahám korabeli kánaáni/ Zádok/ Cedek isten, meg a Salamon Cádokita/Sadduceus papi kasztjának, valamint a babiloni Zedek/ Sedek–iel angyal nevével.51 (Utóbbi
tanította Ábrahámot.) E rokon vallási körből származó szereplők nevei tehát joggal rokoníthatóak.
Az arámi nyelvet használó óperzsák mai zoroasztrián, meg parszi, továbbá iráni cimkéitől
pedig fölösleges megijedni, mind az ősi szkíták eltakarására szolgál, és a Jézus születését előre jelzó
három napkeleti mágus is zoroasztriánus pap lehetett.
45

Sakasztán, Seistán, Tokharisztán, Chusisztán, Lazistán, Baltisztán, Dagesztán, Dardisztán, Kohisztán,
Kafirisztán, Kurdisztán, Gharsisztán, Badakhstan, Kandisztán, Arabisztán, Lurisztán, Farsisztán, Hajasztán,
Boristhen, Radzsasztán, Esztónia, Dsenaszdán, (Kína) és Phalestina, stb.
46

Elég megnézni szinte azonos ábrázolásaikat.
Szarecer, (akkád: sar uszur, ’óvja a királyt’) …..Sesbaccár (babiloni: ’Samas őrizze az apát’) Samas+aba+accár (assur) =
napisten-apát-őrizze, vagyis ussur/asur = Őrző jelentésű. (Bibliai Lex.)
48
Lásd 43-as lábjegyzet.
49
SEDEKIÁS név jelentése Jahve igaz, Jahve igazságos, lásd Bibliai nevek és fogalmak, (Primo, Bp. 1988)
50
Lásd a könyv végén lévő névmagyarázatok, Szent Biblia (Károli, Pest, Trattner, 1660-as kiadást követő 1805-ös kiadás,)
Sádok, igaz, Saddutzéus igaz, vagy szakadást csináló,
51
Lásd a Haag féle Bibliai Lexikon aktuális címszavait.
47
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Jézus maga is
zodiákus körében

a

A kép a régi gruziai
fővárosban Mchetában,
az Életadó Oszlop
templomban látható.
(Gondos Béla közlése)

A három
Magus = Magi =
Magor =
zoroasztriánus Pap
Ravennai mozaik

A Pártus Birodalom
zoroasztriánus vallási
környezetéből
érkező
személyekről,
a
hagyomány megőrizte
mágus,
azaz
papi
voltukat.

További kutatásokat igényel tehát az a gondolatmenet, hogy a legkorábbi, történelmileg
beazonosítható csillag-, és természetismereti hitvilág ,,szkíta-arám” alkotás, mely kb. az i.e. VI. sz.-ig
meghatározó volt az egyetemes és egységes vallási életben. A kaukázusi népek mitológiai emlékezete
is visszanyúlik Ahuramazda egyetemes vallási főségéig, így tartották az arámok, a méd-perzsák és az
asszírok is, amit a Bibliában magaslati kultusz néven találtunk meg.
Az előhozott névváltozatok szoros jelentésbeli és szóalaki rokonsága, valamint a közös vallási
tér kapcsolatot kínál. Vagyis a kánaáni Cedek/ Zádok isten és Melchizedek, meg a későbbi Sadduceuspapság, a babiloni Zedekiel valamint óiráni Ized angyali (isteni) alakok vallástörténeti rokonsága,
megerősíti az i.e. VI.sz.-i arámi-méd-perzsa-zsidó vallási rokonságot, kihangsúlyozandó szkíta

14
gyökerekkel! Innen érthető, hogy az arám-héber Biblia miért nevezi felkent messiásnak az arámi
nyelvet használó perzsa Cyrus-t,52 aki hazaengedte templomot építeni a zsidókat, mely templomépítést
a kortárs Zoroaszter hozta szokásba, mert a ,,tűztisztelő” Perzsiában addig csak a magaslatokon, a
szabad ég alatt égett a szent tűz.

Nagy kérdés tehát, hogy ki vett át, kitől?

Mivel a zsidók II templomában is örök tűz égett, sok tudós a zsidóktól átvett hagyománynak
tekinti a perzsa szokások hasonlóságát. Az utókor számára ez az egyetlen magyarázat adódik, mivel az
egyháztörténet késői tudósai ezt hangoztatták. Jóval valószínűbb azonban, hogy a számtalan egyezés
oka nem a zsidóktól való átvétel, hanem az egyetemesen közös szkíta gyökerű ősvallásból merítés!!!
Hiszen az i.e. II-I évezred globális vallásánál arámi/szkíta-méd eredetet és dominanciát
találtunk. Ennek egyik utód-istene volt az arámi kultúrkörhöz kötődő Ahuram-azda/ Aram-azd, akinek
nevében az arám szó Magasságos, és AZD része pedig Igaz/Őrző(Isten) jelentésű lehetett,
összecsengve a Cedek/ Zádok a (Melch)izedek, a Cádokita/Sadduceus, és a Zedekiel névformákkal.
Perzsa hatókörben, Zoroaszter zendavesztai tanításai – mint reformált szkíta természettiszteleti
hagyomány – általánosan megmaradtak az iszlám elterjedéséig. Bár az európai fülnek idegen a
zoroasztrizmus név, létszemléleti alapot adó arameus-szkíta ismeretvilágából jelentős részt
megtartottak az utódvallások, így számtalan eleme tovább él a tengrizmus, a buddhizmus, a
mitraizmus, az őskereszténység, a manicheizmus, a nesztoriánizmus és az iszlám hittételeiben is.53

A legkorábbi eredettörténetet indító
Ziusudra fonala tehát arám-szkíta-méd gyökerű,
és elér egészen a ma irániként számontartott
parszizmusig. A ,,pogány” parszik Szent
Könyvéből, a Zendavesztából, a XV. sz.-ban
készült
egy
kivonat.54
Címe,
Codex
Praeceptorum
(Szabályok
könyve)
seu
(azaz) Canonum
Ecclesiae
Magorum, tehát Mágus/
Magor
Egyház
55
Szentírása.
Jó tudni, hogy az általánosan ismert görög
MAGUS alak perzsa megfelelője a MAGOR,
mindkettő papot jelentett.

52

Ésaiás 45-1 Cyrus az Úr felkentje, kinek jobbját fogja.
Lucianus idejében( II.sz.) Zoroaster religióját követték a Persák, Parthusok, Bactriánusok, Chovaresmianusok, Sacusok,
Medusok és némely más vad népek. Broughtonnak a religióról való históriai Lexikona, 1798 Komárom, 498.o.
54
Melikshahi fia által a XV. sz.-ban kivonatolva, latinul kiadta Thomas Hyde, Historia Religionis veterum Persarum, 1760
lásd, Hunyadi Ferentz, Keresztyén archivárius (Vátz. 1794) 27. o.
55
görög Magus = perzsa Magor = pap!!!
53
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A szkíta ősműveltség hagyományait és tanításait továbbító Magus/ Magor Egyház Szentírásában tehát
szerepelt a ránk utaló középkori latin formájú Magorum szóalak, és az Isten szavunkkal rokonítható
Yezdan/ Izdan istennév is! A kapcsolat feltárandó!!
Arám szentírati alapokat jelez a kaukázusi térség (Grúzia) ősi Szentírása, a Nimród könyve 56
is. E Nimród-hagyományt felvillantó biblikus mű olyan apokrifeket foglal magába, mint pl. 1. Ádám
és Éva kijövetele a paradicsomból, 2. A világ és az ember teremtése stb. A magyar fordítás
előszavában írja Dr. Obruzsánszki Borbála, hogy a grúz nép is megőrizte a Nimródtól való származás
tudatát, és mivel Grúziában az achaimenida korig (i.e.VI.sz.) Nimród utódai uralkodtak, így lehetett
olyan hagyományuk, melyet a Nimródtól származó családok őriztek meg az utókor számára.

Miért nem tudni ma mind erről?
A hódítás ideológiai jogosságát és a további kizárólagosságot segítette, ha a legyőzött
,,elődnépek” képviselőit, isteneit, alávaló démoni lényeknek megtéve, az ,,új vallási vonalból”
kirekesztették, kitörölték.
Bűnös, rabló nép lett a filiszteus, Nimród isten ellen lázadó. Hágár megvetett ágyas, a szkíták
népek ostorai, a Hungár név kiferdült a használatból, Jézus pedig fattyú lett, mert mindezen népeket és
személyeket a Talmud írói, negatív események főszereplőjévé tették, és mai nyugati vallásunk e
rabbinikus írásmagyarázók értelmezései szerint megformázva ivódott a köztudatba. Általuk minden
nőiséggel, női őskultúrával kapcsolatos tartalom elítélendővé vált, mivel a vétlen értetlenség, vagy a
szándékos másító hajlam került irányító szerepbe. Ezt az ördögök fejévé tett Lucifer esete példázza a
legjobban.
A korai csillagtisztelet egyik alakja a Vénusz. Magyar neve Esthajnalcsillag, mivel 9 hónapig
hajnalban keleten a nap előtt kel, de a következő 9 hónapban alkonyatkor nyugaton fénylik fel. Esti
alakja görögül Hesperos = Esthozó, míg a hajnali pedig Phosporos = Fényhozó, latinul Luciforos lett.
Az utódnépek már nem értve a Vénusz e bonyolult kettősségét, ördögi varázslatot gyanítottak
ellentétes állapotai, eltűnése miatt. Végül is a hajnalban legtovább fénylő Hajnalcsillagunk, a vénuszi
Luciforos, amolyan fénnyel-dacoló lényként, ördögi besorolást kapott. 9 hónapos keleti hiányából
születhetett a bukott angyal története.
A viszonylag fiatal, kb. 2200 éves farizeusi rabbinikus vonal azonban önjelöltsége folytán is
hiteltelennek tűnik! Hiszen ők a Salamon ideje óta templomi szolgálatot ellátó és az istennel való
kapcsolatot felügyelő szadduceus papi arisztokráciát szorították ki, és a helyükbe állva kisajátították a
prófétai hagyományvonalat. Magukat egyenesen Isten szócsövének hirdetve írták meg a
Talmudot, melyre hivatkozva azután hatálytalannak nyilvánították az ószövetségi Szentírást! Ma is ez
a helyzet, bár nem tudni róla.
Ez olyan tény, ami Josephus, a Biblia, prof. Shahak57 és a Zsidó Lexikon által is igazolható.
A farizeus rabbik tehát népük számára megírták a vallási szabályok ,,új” könyvét, a Talmudot,
és azt az eredeti mózesi vallástörvények felett állóan kötelező érvényűnek tanították. (prof. Shahak)
A Bibliában így találni:

56
57

Grúz történeti mű, a Nimród könyve. 1901-ben adta közre M.G Dzsanasvili, Óorosz nyelvből fordította: Czeglédi Katalin
Prof Izrael Shahak, Zsidó vallás, zsidó történelem, 3000 év súlya (1994)
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A Mózes tanítói székébe ült (Mt,23,2),, vak” (Mt,23,17) farizeusok elviselhetetlen változtatásai miatt,
Jézus ,,nehéz igát,” (Mt,23,5) a követőkre utalva pedig egyenesen ÁTTÉRŐKET (az eredeti vallást
elhagyókat) emlegetett.58 A XV. sz.-i Müncheni Kódex Máté Evangéliuma pedig, a farizeusokat
LEVÁLTAK-nak nevezi.
Mi lehetett tehát az ÁTTÉRŐK/ LEVÁLTAK eredeti vallása?
Nem a mai ismert rabbinikus judaizmus (a zsidó-vallás), hiszen ez már a kb. i.e. II-I.sz.-i leválás utáni
kitértek reformált állapota. Az eredeti a fentiekben tárgyalt, egységes arámi világkép kissé már
specializálódott változata lehetett. A sábai ős-világvallás dualizmusából, az i.e.VI. sz.-tól kezdhettek
helyenként eltérő időben leválni és kialakulni a monoteista irányzatok, (ide kapcsolódik a papokkal
szembeni harcosi ksatria-lázadás) és a lét-erők terén beindult egyfajta rétegződés.
A mágus-papok és a harcos ksatriák között zajlott történelmi méd-perzsa hatalomharc, az
utánajárók számára kidomborítja osztályharc jellegét. Astyages/Azidahaka az utolsó méd király még
mágusként uralkodott, és az iránta való haragot jelzi nevének késői Nagy-Kígyó jelentése.
Ősműveltségi szemmel olvasva viszont Azi-Dahaka neve Őr-Felső/Égi jelentésű.
A rá következő perzsa hatalmi vonal Dariusa nem tagadta meg teljes mértékben a mágusi
elődhagyományokat, ezt a képen látható, tűz-mágusi fejfedője mutatja. Harcos ksatria voltában maga
állt az előd máguspapok helyére. Vegyük figyelembe az elhallgatottakat, hogy Dárius beszélt arámiul,
olvashatta az ősi írásokat, és ezek után
még hordta a gyűlöletes tűz-mágusi
hagyomány sipkáját.

A Biblia szerint Cyrus JHVH
felkentje volt. Dárius viszont még
legalább részben, a mágus-hagyományok
mellett maradt. Érthetetlen tehát, hogy
kerubok-angyalok között trónol, mint
JHVH, így a Dárius-váza ábrázolása
eléggé szentségtörőnek tűnik.
JHVH a frigyláda fedelén lévő
kerubok (őrlények) között ülve szól a
főpaphoz59 és a mágus-sipkát hordó
Dárius, a képen épp így a két szárnyas
alak között ül.60
Lásd a Darius-váza részletét,
ahol a trón két szélén két angyal áll.

58

Márk 7:8: ..félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állítsátok a magatok hagyományait. … A ,,Mózes
tanítói székébe ült,” (Mt,23,2),, vak” (Mt,23,17) farizeusok elviselhetetlen változtatásai miatt, Jézus ,,nehéz igát,” (Mt,23,5) a
követőkre utalva pedig egyenesen ÁTTÉRŐKET (az eredeti vallást elhagyók) emlegetett. (Mt,23,17)
59
A frigyláda a kőtábláknak készült, és felette volt a színarany fedél, ami néhol a kegyelem táblája, két szélén a két
kiterjesztett szárnyú kerub, köztük ül Isten. … Móz II.25,22 Ott leszek teveled szemben és szóllok te véled, a kegyelemnek
táblájáról a két Kerubimok közül, mellyek vagynak a bizonyság tételnek ládáján felül, mind azok felül, amelllyeket
parantsolok az Izrael fiainak. … Móz. II. 36,6-9-benm már a láda fedeleként szerepel.
60
az idő múlásával az ősi kerubok azonosultak az angyalokkal.
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Miért találni a perzsa vonal szereplőinél kieemelkedő vallástörténeti jelentőségű utalásokt?? A
kérdés súlyosabb annál, hogy átlépjük, további kutatást igényel.

E vallástörténetileg kapcsolódó adatok egybefoglalása, érthetővé és elfogadhatóvá tenné
bibliai szereplésünk feledett valóságát. Szkíta múltunk kapcsán szerepelhettünk az eredeti
Szentiratokban, de az etalonná tett zsidó változatból a szkítákkal együtt kiszorultunk. Ahogy az Arám
nevet is utolérte a végzet, és az elítélő haramia fogalmát gyártotta belőle. A Mágus/ Magor név az arab
nyelvben ,,szemét” jelentésű lett, egyes szláv nyelvekben szamár, (magare) és a magyarban Mogorva.
Mivel a Szkítákról is megmaradt ógörögben a Scythrosz = Mogorva, feltehetően ugyan arról a
történelmi jelenségről van szó, és e téren is szoros párhuzam adódik a szkíták és magyarok között.
Hágár összképi karaktere, történelmi jegyei, ezért mutatnak a véletlenen jóval túlmutató
mértékben átfedésben a magyar hagyományok Boldogasszonyával. Hágár/ Hungár Istenanya
személyén keresztül a kereszténység ősi alapjaihoz jutunk. Ahogy a legkorábbi pillanatoktól kezdve
részt vettünk a Lét magasrendű törvényeinek, az Istenhez való felemelkedés módjának
megfogalmazásában, úgy most lehetőségünk az ősi mondandót időszerű éltető ideákkal újra
megtölteni. Bányásszuk elő újra az igazi őskeresztényi szeretetet, mert az elidegenedett modern lélek
elsorvad nélküle.
Jelenleg sokan gyűlölnek minket, aminek oka lehet, hogy az ősi mágusainkra bízott lelki
útmutatói feladattól az időkör lejártával eltértünk. Az örök körforgás által, elsőkből látszólag utolsók
lettünk, de csak azért, hogy újra kezdődhessen a lét egy újabb nagy köre, egy új világhónap 2160 éve.
Feladatunk, újra a szellemi magasságokba emelkedni, és oda másoknak is utat mutatni!

Bognár Ferenc
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