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ELŐSZÓ 
 
Lectori salutem! 
 
A következő oldalakon az egyiptomi geometria alapjait bemutató példasor ősmagyar nyel-
vű olvasásával találkoznak. Megdöbbentő tartalmi újdonságok, eddig feltáratlan számolási 
összefüggések, ősi matematikai modellek, valamint a nagy piramisok építési titkai kere-
kednek elénk a Rhind Matematikai Papirusz (RMP) példáinak ősmagyarul olvasott, és az 
ún. magyar fejjel értelmezett elemzései során. Számos szövegrész, közöttük a szükséges a 

magyar feje →  ▪ , a magyar mondja →  ▪ , valamint a 

számítások közben az egyenlőség jeleként használt →  ▪  lepecsételt tekercs magyar 
értelmezése tanúskodik az ősi geometria és matematika eredetéről, az akkori magyarokról, 
pontosabban a magyarrá avatottak tanításairól. 
Mindez nem a túlzott fantázia szülötte, hanem a csaknem négyezer évvel ezelőtt készült 
papirusz írójának, az egyiptológia hangzósítása szerint Ahmesznek, a helyesen olvasott 
gondolatsora. Számára tehát a magyar volt a tanító, aki a számolási műveleteket, és a ge-
ometriai ismereteket továbbadta, ill. a Moszkvai Matematikai Papirusz (MMP) tanulsága-
ként az írnokot a helyes megoldásért meg is dicsérte. 
    A következőkben a hangsúlyt az ősi geometriára, az egyébként könnyen követhető szá-
molási menetekre, matematikai modellekre, valamint a piramissal foglalkozó példák feltá-
rására helyeztük. Az újdonságnak számító nyelvészeti kifejezések elemzése mellett az 
egyiptomi ősmagyar nyelv mélyebb rétegeinek megismeréséhez korábbi munkáinkat ajánl-
juk.1 
    Célunk az ősi geometria írott adatainak, azaz a szöveges példáknak – ősmagyar nyelven 
olvasott – megismerése, az ősi, bizonyítható összefüggések felkutatása, feldolgozása.  
    Alapszabály: a szöveges példákat a szöveg pontos, értelmes olvasása esetén lehet csak 
megoldani, nem a számolás, hanem a feladat megértése jelenti a nehézséget.  
Az idegen ajkúaknak éppen ez képezi a megoldhatatlan akadályt. Nevezetesen… nyelvünk 
ismeretének hiányában a többi között a piramissal foglalkozó példákat mindmáig „félreol-
vassák”! Pl. a hetes-tízes matematikai modell felismerése helyett könyökről → tenyérre 
történő mértékegység váltásra alacsonyítják az ősi írnok mondanivalóját (RMP 56–59B 
feladatok). Így nem csoda, hogy a szakirodalom képtelen tovább lépni a nagy piramisok 
valós geometriai feltárásában. Hasonló gonddal küzdenek a csonka gúla térfogatának meg-
határozásakor is (MMP 14-es feladata). A piramisépítés közbülső fázisaiban nélkülözhetet-
len számítások, a szükséges „tömedék” meghatározása, csak az ún. harmadik, virtuális 

                                                 
1 Borbola J.: Egyiptomi ősmagyar nyelv. Budapest, 2012 és A Nílus-parti ősmagyar képírás. Budapest, 2012, 
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alapterület helyes értelmezésével → az oldallapok dőlésének figyelembe vételével lehetett 
pontos. Ekkor alkalmazták az ún. hármas modellt, mellyel kikerülték az irracionális szá-
mok és a szögmérés ismeretének hiányát.  
S ez természetesen csak a kezdet… 
Az újdonságok további, előrevetett felsorolása, puszta állítása helyette ismerkedjenek meg 
az ősi tekercs pontos adataival. Figyelmes olvasásuk során bizonyára hasznos észrevételeik 
sokasága kerül majd felszínre, melyek a jövőben elősegítik az ősi egyiptomi geometria 
alaposabb megismerését, kiegészítik az általunk eddig bemutatott eredményeit.  
    Az olvasás kulcsa tehát az ősmagyar nyelv, melyen a hieratikus jelekkel írt ősi matema-
tikai papiruszokat lejegyezték.  
 
Könyvünk forgatásához, és a további vizsgálódásukhoz rendíthetetlen türelmet, alapos 
szaktudást és önkritikus bölcsességet kívánunk, melynek eredményeként fáradozásukat a 
felfedezés és a megismerés öröme bőségesen kárpótolja. 
 
 
 
Budapest, 2013. julius 
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