Szalay Gábor

A világot uraló
családok eredete

Bevezetés

Az írott emberi történelem kezdetén, i.e. nagyjából 4000 körül ismeretlen
humanoid nép várost épített a Tigris és Eufrátesz közében, azaz Mezopotámiában, a Folyamközben, a ma Sumerként ismert területen. A város neve
Eridu és igazából senki sem tudja, hogy egy Ubaid néven emlegetett nép,
vagy valamely földönkívüli civilizáció alapította. Sumér agyagtáblákat nézegetve mindig is ez utóbbi eshetőséget tartottam nyilvánvalónak. Tehát: a
semmiből megjelent itt egy nép, amely hirtelen az építészet, növénytermesztés és kézművességnek a korban egészen szokatlan szintjén állott. Egy nép,
amely a munkát és kereskedelmet szervezetten irányította. Egy nép, amely
mindemellett saját írásbeliséggel rendelkezett. Egy nép, amely feltalálta a
kereket és a szekereket. Egy nép, amely értett az alkohol előállításához és a
kenyér dagasztásához, ismerte tehát egyes gombafajták ezen hasznosíthatóságát. Egy nép, amely egyszerűen túl sokat tudott. Egy nép, amely olyan
pontos, hiteles történeteket jegyzett fel isteneiről, hogy az embernek megáll
az esze. Egy nép, amely valószínűleg nem legendákat írt, hanem valós történeteket jegyzett fel.
Egy nép, amely agyagtáblákra jegyezte történeteit, gazdasági nyilvántartásait,
királylistáját, amint ez alább is olvasható:
Eridui Alulim, a világ első királya (A bibliai Ádám?)
Eridui Alalgar (A bibliai Szeth?)
Eridui Alimma
Eridui Enmenluanna (Enos?)
Eridui Dumuzid
Eridui Ensipazianna (Enoch?)
Eridui Enmenduranna (Matuzsálem?)
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Shuruppak-i Urbar-Tutu (Lámech?)
Az ószövetségi leírások alapján arra lehet következtetni, hogy ő volt az első
poligámista a történelemben és arra is következtetni lehet, hogy Káinhoz
hasonlóan szintén embert ölt.
Ziusudra (Noé) Bábel királya
Etana, Kis királya
Melam-kis, Kis királya
Hia-kis, Kis királya

A legvalószínűbb azonban, hogy a felsorolt személyek nem a bibliai Ádám
utódai – aki embernek tekinthető –, hanem földönkívüliek névjegyzéke.

A fenti felsorolás tovább tart, de maradjunk egyelőre az első 12 generációnál!
Sumer leírásuk meglepően egyezik
a zsidó Ószövetség későbbi leírásaival. Azt is lehet mondani, hogy Mózes
Pentateuch-jának Genezise, vagyis
a világ és az ember keletkezésével foglalkozó legelső része a sumér mítoszokat zsidó nevekkel látja el
az eredeti, sumer leírások után bő két és félezer évvel keletkezett Tórában,
ami a zsidó vallás alapja és
amit Mózes öt könyvének is neveznek. Na de ki volt Mózes? Meglepő módon a történészek egy része Mózes megfelelőjét Ehnaton fáraó személyében
véli megtalálni, aki i.e. 1451-ben hunyt el, miután 40 évig vezette
a pusztában a zsidó népet, ahogyan azt Mózes leírásai is tartalmazzák.
Elképzelhetőnek tartom – amint erre egyre több kutatás is utal –, hogy
Thutmózisz,
a XVIII. dinasztiabeli fáraó volt Mózes, nyilvánvalóan Thut- (Thottól született) Mózisz,
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vagyis Mózes. Toth – a bibliai Szeth-tel, vagy Énoch-hal azonosítható.
Hallottunk már Énoch könyvéről
és Hermész Triszmegisztos-ról és Smaragdtáblájáról? Nos, valószínűsíthető,
hogy ez a két személy
és a két említett hermetikus (Hermész nevéből alkotott kifejezés) egy és
ugyanaz, csak más nyelveken. Thot istent egyébként a hieroglifák megalkotójaként ismerik az egyiptomi hitvilágban. Van még egy nagyon lényeges
dolog, amit meg kell említeni Thot-tal kapcsolatban: holdistenként is számon tartják. Míg Krisztus a Nap-kultusz istene, az ószövetségi és iszlám
vallás a Hold, vagyis a sötétség kultusza szerint létezik, mert Ábrahám
pátriarka szerint a Hold vezérli a csillagokat. Ne feledjük, hogy Ábrahám
idejében a csillagok alapján lehetett a legbiztosabban közlekedni, persze, azt
is megemlíthetjük, hogy Ábrahám a csillagok irányából várhatta
földönkívüli szövetségeseit is.

A világ teremtését először a sumer forrásokból ismert Enúma elis írta le:1
(részlet)

„Midőn fönn az ég nevetlen
s alant a föld szintazonképp;
Apszu,
41
az ős-kezdet, minden
dolgok teremtője-atyja
s Mummu-Tiámat
42

1 Forrás: http://www.karuna.hu/letoltesek_elemek/magyaroshit/
vallastortenet_negy_vallas_jegyzet.pdf
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ősanyánk még
vizeikkel egybemosódtak;
nem volt szárazföld se, láp se,
s egyike sem az isteneknek;
név nélkül szunnyadott a sors is,
betöltetlen várt a végzet –
Apszu s Mummu-Tiámat akkor
isteneket nemzettek s szültek:
szülték Lahmut s Lahamut.”

Két nevet jegyezzünk meg a sumér isten-leírásokból, mégpedig Enki és Enlil
nevét! A sumér leírások szerint egy napon istenek érkeztek Nibiru bolygóról,
amelyet X-planétának is neveznek, vagy a Pluto-val, mások a Mars bolygóval
azonosítanak. Egyelőre ezek csak spekulációk, de Zecharia Sitchin a műveiben egészen meggyőző információkat találunk a Nibiru bolygó származásával kapcsolatban.

Enki és Enlil a sumér leírások alapján a Nibiru bolygó uralkodójának, Anunak a leszármazottai (voltak). A sumér leírások döbbenetes kronológiát
mutatnak. Ezen leírások szerint egyetlen nibiru-i év 3600 földi évvel egyenlő.
Ezek szerint tehát egy nibiru-i teremtmény akár két-háromszázezer földi
évig is élhet, annak ellenére természetesen, hogy halandó. Mégis, a sumér
királylista elképesztő uralkodási időkről számol be:

Ezek a vízözön előtti királyok összesen legalábbis több, mint 240 ezer évig
uralkodtak. A sumér királylista leírása így szól: „5 város volt, 8 király,
241200 évig uralkodtak ott. A vízözön áradt el fölöttük.”2

2

A Sumér királylista szövege – wikipédia.hu
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