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$zcnt Pokonseg: flrpdd 6s Jezus

Horvdth Istvdn keszthe-
lyi pl6b6nos 1827 -ben Vil-
lax zirct apdthoz irt level6-
ben azt a kijelent6st tette,
hogy ,,Ar-ra a soha nem k6p-
zelt meggy 6z6d6,sre jutor-

#n tam, hogy a Mind enhat6 az
els6 emberben magyart al-
kotott, de ne _9ondold, hogy
megh6borodram. mert h6la
Istennek. eszem 6p. 6s szr-
gorri kritika szerinr itdl."
Horvdth Istv6n akkor mdr
hfres tortdnl,sz volt. akinek
minden kij elent6 sere fig-yel-
tek. Mivel pap volt. a Bibli-
6t beh atSan tanulm 6nrozta,
m6gpedig nemcsak sz6 sze-
rint, hanem 6rtelem szerint
is. Nem volt neki neh€z
meg6llapitani, hogy a bibli-
ar teremtdstort6net els6
konyv6nek els6 trzenegy fe-
jezetdben (M6zes L Konyve
I -I1. ft,sz) egy ndpr6l van
sz6, nem pedig egyetlen
emberr6l. Az .,AdAm" n6v
ugyanis a Mada nemzetnlv
hibds olvasata. AAam nev6t
a Genezis ir6i az 6ltaluk
legrdgibbnek rsmert
MADA ndp nev6nek visz-
szafell olvas6sdval kdpez-
tdk.

I.{agyon igaz az, amit Sir
John Bowring, a vrl6,ghirii,
nyel v6,sz irt: ,A magyar
ny'elv a messzi mf ltba
me-q), vissza. Szerke zete
olyan id6kbe nyrilik 'zissza,
amikor a legtobb Eur6pd-
ban ma beszdlt nyelv mdg

nem is l6tezett... Ez az a

nyelv, amely illlhaf"atosan 6s

szrlfirdan, on magdb an fejI6-
dott, a legr6gibb, legdi-
cs6bb m(ieml6ke a nemzetr
on6116s6gnak 6s lelki ftig-
getlens6gnek. Eredetisdge
mdg enn6l is csoddlatosabb
ttinemdny, 6s aki megfejti,
az az isteni titkokat fogja
vrzsgdlni. Annak is az els6
tetel6t: Kezdetben vala az
Ige. Es at Ige vala az Isten-
n6l. Es Isten vala az lge."
Sir John Bowringnak
K6rosi Csoma Sdndor ba-
r6tjdnak ezek az 1832-
ben kiadott, Poetry of the
Magyars cimfi antol6 gi6jd,-

ban irt sorai btzony azt je-
lentik, hogy a magyar nyel-
vet 6 az Ige nyelv6nek, Is-
ten nyelv6nek tekinti. Csak-
tigy, mint mi is term6s zete-
sen. 6 a nyelv6szettudo-
m6ny alapjdn jutotr ugyan-
arra a meggy6z6d6sre, ami-
re Horv6th Istvdn a Biblia
alapj 6n jott 16. A Biblia egy
mitolo grzLlt tortdnelem-
konyv, amelyben a foldraj-
zr, n6pi 6s a szemllyneve-
ket egymdssal osszekever-
ve, felismerhetetlenn6 tor-
zitva, a ,,szent ir6k" szer-
kesztettek egy val6jdban so-
ha nem Iltezett zstd6 mito-
I6gr6t, az dltaluk addig is-
mert ndpek tortdneteib6l,
bolcseleteib6l. fgy lopt6k el
maguknak a sztttya ndpek
nagy tanit6jdt J6n6sr, igy

kre6ltak a Mada ndpn €vb6\
Ad6mot, a magas termetii
h6riakb6l 6ri6sokat.
Hierosolymdb6l Jeruzs 6le-
met, avarb6l Javant 6s igy
tovdbb.

Horv6th Istv 6n tehdt ba-
r6ti level6ben rgazat mon-
dott, amilrt felette ser rdsz€-
r6L megrovdsban r6szestilt.
Jekuda rabbi azonban Hor-
vdth Istv6nnak 6s Sir
Bowringnak ad rgazat,
mondv6n: ,,Az els6 ember
arameus nyelven besz€It."
Az arameus nyelv pedig a

sum6r -sztttya nyelv, ame-
lyet a N6z6reti Jdzus is be-
szdIt, mint anyanyelvdt.

A mada n6p etniku ma,
nyelve pedig azonos volt a

H6rita- Ardmi- Sum6ri
szrttya nyelvvel, amelynek
orszilgonk6nt lehetett m6s
6s mds nyelvj 6rdsa, de az
anyanyelv, a gyok6r azo-
nos. Ha egyszer az egd,sz

Biblidt a torr6nelmi val6-
s 6gnak megfelel6en 6tirn6k,
az egy magyar 6stort6ne-
lemkonyv lenne, amely a
mag.yar nemzeti vall6s alap-
ja, 6testamentuma lenne, ds

alapjaib6l forgatn| ki az
egesz judeo-keresz-
t6nys6get. Ez&t nem akar-
jdk az rllet6kesek 6s i11er6k-

telenek megreformdlni a



Bibli6t.
M6g m6s nyom6s okuk

is van a misztifik6cr6ta, tor-

t6nelmi, nemzeti tudatunk
elnyom 6sftra, nemzeti szfr'
mazdstu d atunkn ak L<tzar 6la'
gosan a ,,finnugorizmus-
nak" nevezett hiPot6zisbe
va16 bezfu6rs6ra. Ez Pedig
az,hogy ne menjen 6t akoz'
tudatb a az atortlnelmi t6nY,

hogy utols6 honfoglaldsun-
kat vez6rl6 Arpdd-i torzs a

Kauk6zust6l d6lre es6 terti-

letrll szdrmazott, melY terti-

let Arm6ni6t 6s Szirtdt is
magdba foglalta, kozePdn

Adiabene tartomdnnYal 6s a

Van-t6 kozpontri tarto-
m6nnyal. IV. B61a kir6-
lyunk feles6ge, Laskarish
M6ria ide ktildte Ott6 fufitert

hdrom tftrs6val, hogY keres-

se fel az 6 itt 616 rokonait.

Ott6 ftilter e magyarokat
1233-ban megtalillta, 6s ve-

Itik magyarul besz6lt" De

misszi 6jdt nem teljesfthette,

mert a tatdrok betor6se el6l
menekiilnie kellett. (Dr. Fe-

hdr M. Jen6, Exodus
Fratrum 97 -101. oldal)

Ft. Luk6csy Krist6f
1870-ben kiadott ,,A ma-

gyarok 6selei, hajdankori
nevei 6s lakhelyei" cimfi
konyv6ben, orm6ny kftf6k
alapj 6n, szint6n a magyarok
rffI61iur6L ir. Dr. Feh6r M6-
ty6s: Ma gyar tort6nelmi
szemle: II. 6vfoly am 2. sz6-

m6ban ftja, hogy Orm6nY-

orczdgban 6s Kurdiszt6nban
m€g a tizenhetedik szdzad-

ban is voltak jelent6s l€t-
szdmmal magyarok. Dr.
Georges Rouw, francia tor-

t6n6sz: ,,Ancient itaq" cimfi
konyv6ben a 382. oldalon

azt irja, hogy az Arsacida

uralkod6k tehets6ges arrsz'

tokrat6kkal korm6nYoztdk
ezt a tertiletet, mint P6ld6ul
Osrhoene, Adiabene 6s

Characene, 6s hogy az

,,,Arsz6kok 6s v azallusaik
gazdagok voltak, mert el-

len6rz6stik alatt tartott6k
Azsta 6s a gorog-r6mai vi-
16g kozotti kereskedelmi
utakat. Az AR-SAC ndv

azonos a Saca-S zkita n6P-

n6vve1 .Ez a teriilet a Kau-

k6zust6l d6lre tele van ma-

gyat helys6gnevekkel.
Ami minket mai t6rgYunk

szempontjdb6l leginkAbb
6rdekel, az az Adiabene ki-
rflysdg 6s kapcsolt r6szet:

Arp6du, Emese, Hunor,
Karsa (Kars), Van-t6,
Arpachia 6s Nimrud v6ro-

sokkal. A Bdcsi K6Pes Kr6-
nika, a Thur6czy Kr6nika 6s

m6s eredetmonddink szerint

is Arp6d 6sei (csak a legje-

lesebbeket felsorolva) a ko-

vetkez6k voltak: Almos,
816d, Ogytg, Ed, Csaba,

Atilla, Bende giz, Torda,

Szemeoy, Ethei, OPos,

Kadocsa, Berend, Zultdn,
majd Bulcsri, 6s akikr6l
m6g No6ig meg kell em16-

kezntink: Badli (Budli)...
Kattar... Hunor... Nimr6d,
Kus, Jdfet 6s No6, kinek
el6dei L6mek, Matusalem,
6s igy tov6bb m6g hat nem-

zetslgen 6t ,,Adfumig". A
Biblia 6s kr6nik6ink az itt
fel nem soroltakkal egYi,itt

otvenk €t szemdly t mutatnak
ki, melyeknek jelent6s rdsze

nemzetsdgn6v is, nem csu-

pdn szemdlyn6v. Teh6t az

Arpdd-t csalddfa gYokerei

tobb ezer 6vre nyrilnak visz-

SZA.

Arp6d, ndpdvel a K6r-

p6t-medenc6be lrkezve ki-
jelentette, ho gy az 6 6s6nek,

Atilla kir6lynak hag y at6kdt,

oroks6g6t kiv 6nia ism6t bir-
tokba venni, tehdt Pann6ni-

6t, a magyarok 6si foldj6t.
K6lti M6rk K6pes Kr6nik6-
ja Atilla szdrmazilsftr6I a

kovetkezlket fuja:,,Atilla,
Isten kegyelm6b6l Bende-

gtrz fra, a nagy Magor uno-

kdja, ki ENGADI-ban ne-

velkedett, a hunok, m6dek,

g6tok, d6kok kn6lya"... A
Kdzat Kr6nika pedi g azt it'
ja, hogy Atilla 6s n6Pe Nim-
r6d birodalm6b6l szdtma-

zik. Ft. Szel6nyi Imre a Pan-

non ndp eredet&61 irt 6tte'
kez6s6ben szint6n azt fuja,

hogy Arpdd torzse az

Orontes 6s Eufrates fels6

folydsa kozotti ArPadub6l
jott. Ett6l d6lnyu gatra volt
Emese v6rosa. ArPdd nagY-

anyj 6nak neve szintdn Eme-

se volt.
Itt most vissza kell t€r-

nem a kozponti fekv6sfi

Adia-bene kir6lY s6gra.

(Mellesleg Bene gYakori

helys6gn6v a KfuPilt-me-
dencdben is.) Mi6rt? Azdrt,

mert nemcsak AqP6d csa-

16dj 6nak vannak adiabenei

vonatk ozdsal, hanem a

Nimr6 d-Ieszdrmazottak m6-

sik nagy egy6nis6g6nek, az

,,Isten Fi6nak" a N6z6reti

J6zusnak is.

Mariell WehrlYv FreY

,oJesat Nassar, Genannt

Jesus Christus" cim(i, 1966-

ban frt rniiv6ben b6ven kitdr
J6zus szdrmazdsdra ts. FreY

tulaj donkdppen a Mamrej ov

testv6rek apjukt6l orokolt
kutat6si eredmdnyeit - mi-
ut6n azokat Dr. O. Z. A.
Hanish zend f6paP 6tn6zte

v6lemdny ezte 6s dolg oz-

ta fel. Mamrejov atYa a Pta-
voszl6v egyhdz megbizdsd-

b61 v 6,gzett v allilstort6nelmi
kutat6sokat, 6s 6veken 6t

gy(ijto tte az anyago t Szitr6'
ban, Palesztin6ban 6s

Egyiptomban, vdgiil feles6-

gdvel egytitt a Szentfoldon
telepedett le, 6s gyermekei

is ott szi.ilettek. HelYismere-

te 6s hozzS6rt6se tehdt fgY

6neki mint Dr. Hanishnak
vitathatatlan. A hatalmas,

k6tkotetes miib6l minket
most csak Jdzus szdrmazdsa

6rdekel, miszerint: J6zus

anyja M6ri a az adiabanei ki-
r:6lyi herceg 6s hercegn6 le-
6nya volt, kikr6l az apokrif
iratok Joakim 6s Anna n6-

ven eml6keznek meg.

Arp6d nagyanyja, Emese

szint6n adiabenei hercegn6

volt. Anonymus a Gesta

Hungarorum6ban azt iria:
,,Anno Dominice in carna-

tionis DCCXVIIII-o Ugyek
... longo post tempore de

genere Magog regis efat
quidam nobilissimus dux
Scithie, qui duxit sibi
uxorem in Dentumoger, fil-
iam Adiaubeliani ducis
nomine Emesu, de qua

genuit tilium, qui agnomi-
natus est Almus..."
A fordft6k nem tudj6k
(vagy nem akarj 6k) lrtelmdt
adni az ,,Adiaubeliani" sz6-

nak, mert azt szem6lYn6v-

nek veszik, holott az egY hi-
b6san frt helyhat6ro z6 6s ie'
lent6se:,,adiabene-be1i". A
mondat helyes 6rtelme teh6t

a kovetkez6: ,,Urunk meg-

testestil6s6nek 819. eszten-

dej6ben Ugyek, Szkfti6nak
Mag6g kir6ly netnzets6g6-

b6L val6 igen nemes vez6re,

Dentu Magyari6ban feles6-

gtil vette az Adiabene-beli
vezlrnek Emese nevii le6-
nydt. Ett6l fia sziiletett, aki
Almusnak neveztetett..."
Almos pedig nem m6s, mint
Arpdd 6desapja.

Mindezekbll az LS kovetke-
zlk, hogy az Arp6d -hdz €s

az adtabenei kir6lyi h6z ktt-

zott kozvetlen rokons6g 6llt
fenn, 6s iey a k6t kir6lYfi,
J6zus 6s Arp 6d vlrrokonok.

Reu. prof. Dr.
Mihdly Ferenc
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