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Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: 

Ádám= Eridui Alulim 

Széth=Alalgas 

Enos=Enmenluanna 

Káin= Emmengalama 

Mahalael=Dumuzid, a Pásztor 

Járed= Ensiparianna 

Enos=Enmeduranna 

Matuzsálem=Urbatutu 

Lámech=? 

Noé=Ziusudra1 

 

Ádám teremtése 

A Tóra szerint: i.e. 4004 

A talmudisták szerint i.e. 5344 

Josephus Flavius szerint: i.e. 4658 

Első államalakulatok-városállamok: 

Ur, Urkes-i.e. 3800 körül 

Man városa – i.e. 3600 

Assur városa – i.e. 3500 

Egyiptom alapítása – i.e. 3200 

 

                                                                    
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Adam 
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Érdekes elméletek születtek az első fáraók földönkívüli erede-
tével kapcsolatban. Ennek a teóriának számos tény megfelel: 

- az egyiptomi építészet korát megelőző színvonala; 

- a technológiai eljárások fejlettsége az egyiptomi építészet-
ben, kézművességben, képzőművészetben; 

- az orvostudomány színvonala; 

- a tudományosság exponenciális fejlődése a korai Egyip-
tomban; 

- az egyiptomi fáraók „isteni” (földönkívüli) eredetét állító 
egyiptomi irodalom; 

- az egyiptomi fáraók exomorfológiai megjelenése régi dom-
borműveken, szobrokon, falfestményeken (a szem és a fej 
alakja kísértetiesen emlékeztet mai UFO leírásokra); 

- Korszerű ásatások és genetikai vizsgálatok eredményei. 

 

Egyes feltételezések szerint a fáraói vérvonal beépült Róma 
alapítóinak és Krisztus vérvonalába is, legalábbis ezzel magya-
rázták sokan a fáraók, Róma alapítóinak és Krisztus uralmá-
nak megalapozottságát, illetve személyüknek isteni eredetét. 

 

Kükladikus kultúra – i.e. 2700/i.e. 2600 körül 

 

0. generáció NOÉ élt kb. (i.e. 2948-i.e. 1898) 

 

Az összes, jelenleg a Földön élő ember ősatyja a legendák 
szerint. Modern kori genetikai kutatások alátámasztják ezt 
a legendát. Ezek szerint bizonyítható, hogy Noé valóban 
ősatyja volt az emberiségnek, amely ezáltal valóban testvéri 
kapcsolatban álló egyénekből áll. 4-5 ezer év alatt egyetlen 
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személynek valóban lehetséges, hogy 7 milliárd utóda le-
gyen. A biológiai utódnemzés üteme ugyanis exponenciális 
mértékű, amennyiben relatíve egészséges emberek utódai-
ról van szó. 

Noé fiai: 

1. generáció: Sém, Kám, Jáfet 

(egyesek szerint Biblián kívüli gyermekei voltak még Bith 
és Sceafa). 

 

Bith – az ír néphagyományok szerint Noé fia volt Bith, akit 
állítólag valamiért nem engedtek fel a bárkára. A vízözön előli 
menekülés részeként Írországba menekült 54 emberrel, akik-
kel a szigetet (vagy legalábbis a sziget partvidékét) megkísérel-
ték gyarmatosítani. 

 

Sceafa – angolszász legendák szerint a bárkán született, majd 
titokzatos okból a kisgyermek egy csónakon ülve, egyedül, 
egészen Skandináva partjaihoz ért. Skandináv és angolszász 
legendák tőle eredeztetik a Longobárd királyokat (tehát lé-
nyegében a legelső longobárd királynak tekintik), a Wessex-i 
uralkodóházat és általában a skandináv királyokat. 2 

 

A leszármazást férfiágon vezetjük, ahogy Mózes Genezise is. 

                                                                    
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Noah 
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1. Sém: (született i.e. 2568 körül, meghalt i.e. 1868 körül)3 

 

i.e. 2300 körül: Akkád Birodalom alapítása 

 

Sém fiai: 

 

2. gen.: Elám (elámiták, perzsák őse) * 

Elám alapítása i.e. 2300 körül, gyakorlatilag pár évvel a víz-
özön után történhetett. 

 

3. gen.: Szúszán 

3. gen.: Machul 

3. gen.: Harmon 

 

2. gen.: Assur (Ninive alapítója) (asszírok, észak-irakiak őse) 
* Assur városállam névadója. A város valószínűleg már jóval 
korábban létezett, bár egyes teóriák szerint Assur, Sém fia az 
alapító. Ez csak abban az esetben lehetséges jelenlegi ismere-
teink szerint, ha Ádám teremtése i.e. 4004-nél korábban 
történt, pl. a flavius-i vagy talmudista felfogás szerint. Abban 
az esetben viszont más datálást kellene alkalmaznunk. A tórai 
datálás csak néhány esetben összeférhetetlen jelenlegi ismere-
teinkkel, egyébként Mózes Genezisének történeti leírása 
logikus, koherens, szerves egységet alkotó és lényegileg és 
részletekbe menően is összhangban áll jelenlegi ismereteink-
kel, ezért a legtöbb esetben támaszkodni lehet az ószövetségi 
adatokra. 

 

                                                                    
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Shem 


