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SIfinXlörténelmi kutatásom.

1. Semzettöriinelmi X"'lllzeteredei:ünk
léteÓk kini.lyunk udvari

~rÓDiká5a leirt, miszerint.

"
HUDok RoS~Ial!'yarok őse azon fáraó \'olt. ak;

azt a piramist. amely most is láth:ltó a Mern.
vezete'; uton.

ora
óra



ÓbiróLa. innen iní.nyhan ol Nil folyamot) At

\'itt ism rt az óri:is-s1.finxhöz. 310sta-
niban Heliopoli"zbóJ mimlen ,i!lamo~ ,onat közleke-
dik Kairóba>! onnan negyn}n percz alatt dsz Gi?ó kulYáro.

sou át II Sari! ei-Haram nevU uton szilwmon. fasor között
a villamos vas uti nJgú.lJomáshoz, amely előtt v«u ,áÚl'tl,r,
közeJbben ,encl{glő. rClldődllk,

N'távirda-ál1omás s az
31eua-ldz czimü angol
ket is

piramis IIlár fl 15-dij;-

"

bejárat: Ilzonban II ,aló bemelldel sok-

kal fárasztóbb II fö!meueteInel; sirkamra koza!
a piramis közepében vau. ez volt fl kirá1y
lllú.sik II föld alatt., a kettö között pedig fl harmadik fl
sirkamrájn.

A nagy piramis körül tizenuégy sorban ötszázn.á.l több

csalidi sirboHot epitcttek a IV. és Y.ik dina.'!zti:ík főurai:



keleti Dlrh\!m fQm1ado;:ó !01ben !i;Írom kis pirami1'!
I:,:hat,i, :, d,itt. Ilisz istenn!;

a Ezfioxnek H:.n nevéről
Inocn m~r lÚthAtó, anjint.



;lZ órii~.~ziinx m"lJe {'Iött lutóhomokkal eltemetett sziillx-
~zelltélyt a hozÚ ,'ezetö szeles lépc,,0zettel egyUtt. küt. hierol!\if
[(leg g"crög k.i\tábL',ra akadt. Ezek knzül a Jegdiszesebb Ide-
roglif m:\.d.nyt:ibl:\.t IS!)';'. é\'bcn meg~izsgilti\m fl helyni[j(.n,

I ulla. evben mlÍr fató-homokkal eltemetve talÚHam), rajta
az órjás.~z!inx képtl jobbról is, balról is, reszadnyosan lath:>.tó,
amint eli\tte lY. TutmIIsz, II XYlll.aJilt dinasztia fílnlÓp,
:ddoz:,tot mutat be; ,\ Ilierog!if szöveg pe,liA" el;\adja, llOCY

Ile,~zdt fal'aÓ ásatta ki a futóhomok ból Hormachu rmpi;;I~:!-
nek szobr:it. ma;;asztah.:, igy nyil<ltkozik: ~Kezdettül
fog,a ua!!y abU :i11 ez a tisztelelremeitó hd)'

t'w~szen Kairó un\inak ,id"keir;. a merre az isteDek ntnt
utja HjZfJt HelioP01isz nyugati j"tt:i.!'.ihoz. llert itt e hely(>n

Chep"ratw.ll, az igNI l\(Ig)' ist(!uu(!k, szfi[j.x-~zobl':t \'agY([I;
a szellemek le~naoryobLika, a. ti~ztelutre 1egméltoLb é~ Il'J.:.
hatalmasaLb isten !Jyu;.;~zik azo!). :'or€11lfj~zs a kurnyél;(;n

fek...) ,aJamenn,i I-iro:> hhainak lakói iru.i.-1,a emelik f~l

~:~~::: ;:~;~\~~{;.l'l:Z~ ;ll:}:~u;s l~~II~:~~()~óz~a;nJ~~~;~;~!::~~ ~i~:>~~:
1)[1 ,1\!éyok az atyád, Hormachu-Chqwra-Ra-Tum, nehd
nJol1l :\ kir:ily~~got." VégUl wegje,:!yzi. h'J!,ty Hormadnl
isteu szobrát Kafr:\, a IDAsoáik nag}'piramis fÚra&ja
latta. hogy ez :1. hi~ro~\ir!libla 1\" Tuttnesz fán\óllál
sok késJhlwn késú!!t. Awnhiln WltÓve a J"III:\.-
soh.s (;!sh~tös';'.o.;ét. \.agyi~ azt a !~hdős.,;get, hogy az e!'eJeti

SZV\'l''; n,wc:wtt faraóv,d egykoru : még akkor i~

teszi tört.!uelmi hitelét ez II k0pzelö,t,'sre utaló
nll~S7. ,dma."

lSjb. évben ."Ihriette pa:>:t, a kllir6i TIluzenm ué]wi

J.::\.zgat6ja, a khedil'e kö!tség!~n ujra ki;',satta a szfi[,x.~zentélyt.

-
awr\kivül (IZ 0ri:\~-3zfiux e!ött 150 mM()ruyjre r~kvö Ozirisz

pompli;; gr:.ni! jzentélyet, ü1t'!yet Herodot Kabirok templom:i..
lIak Ite,ezett.

-
cnnek m~ly kutj:\.uau r:\.tal..1t Kafr:> f.íraJ

több szobnha. UgyaucHak íJ á:;atla ki Izisz melyhe
b~ ,olt f;du,a a sz!illx türténelmrrö! sz616 hiero;.:'tif

okmal'Y. mdyet alahb külö!: fogok
ISSG. e,.bcn :lIaHpero, a birói luuzeum jűlenlcgi ign.

gatója. franaia közadakozhbúl jlaru:adizben is kiasalta a

homokkal I.H~fnjt 9?fiDx~zeo(0!yt :> OnIlIIQ .~lkU!dötte ft parisi

LouH"baa kÜebbik hieroglif.tiblát, melyen ibrazoJva IlÍ.th..tó,
amint a Szt"szo9ztTÍsznak i9 uennett II. Ramsz'..""z,
nz Exorlui; :Udozatot nnJtat Le a lIormucllUllak uevf'.



Aul2.o], franczia, némt>t CS m:lgj':lr Lirbpoknak azt a

Ezenz:iezió~ bir~t, mintha az amerikai IkL,n"r GJ\Jrgy tanar
cU órjás,~zfjnx fej('n kerDs7.iUI eljutott \,o]ua a VYSl' e1.rI;des,
Perri:1g mérnök ('S :;J:L"pero muz"umigazgató álld hiába

kubtott sirkamniba, (IllO] Mt>HCSZ f:'lraó bebalzsamozutt hu].
Lij:ira s mcr:H,tet!ell kincseire r:iakadt ,"oh::!,

- m:l~a Rcisner
tanár, akit a kairói na;:!'y piramisoktó! nyugatra fekvő JnaljZ.

tibáknál felütött ~:itriLan me~!:itogatni sz<'rt'ntÚm ,"olt, én
előttem f'!!y aUlCrikai ujs:igiró koholm:illyáuak uyil\'riuitotta,
miután ö al 0riá~'"zfinxnél l"(;g~"zeti kut;ld.t €"~y:i.ltabLall
nem n\gz('tt.

.Az egyiptomi irod:\[,)[un:m eJdi,; \"::.;zctt szíitJxkutat:í.sok
eredmeuyéböl ismf'rett", :J. :;din.'\':, :',haJában mint. ~zobor.
,,:3wsepM ne"..t. visd, t"kint<,"ttel:J. Halottak
küu:n'~ben ~Ruti~ ué,cn fora1:i .-\z ujbirod,dom kez,Jetc-
tJl kezdv.. cs:\knCII! két ozer esztl'ndJn it a7. Ória,;.~zfillxnek,
mira a oapi.:,,(, földi h'pmásanak. fcr.:alomuan \.(\!t

"el'e
~Hol"lnadlU~,~iiri:if!nIAnJJachi3, eredeti tIIIajdonn~\'~ ~zonb:'n
ruinJ~n szótárban ~Hu~,

Ez"l; uláll !Jl'mutatom r\Jvidl'!1 iU ';11 kutat:u;om ]1:;rOlI1
[őJfedez';sét, ed,ii),;i ~zfin;\.tün':'!ldmi is!l\t<ret...inkét
döbure dl:ne~n

3. A: ereddi IlJ.lajdolll1<'n? ]lllll. "\1,
órhls-szfjn:::nek 11(,\"<',~H\1IJ", e!lY hieroglif :né!!zkö.
tábJan maradt fenn, :m']j"t)t il kail'Öi muzl;(':~;)an 113-;.

"Z. a.
őr:luek, )lari"tte pasa. a kairói rnuwum 1853.

évben tal,Uta az óriás.szfinx fÚsz
!jzente]yb.~ befalazva. A hierog-Ji! szül'el! ..;;yiptolo.
gusok n:demBnYt! s~.'Jrjnt

"nf\~Y pil'a1!li~ épit;) lY'edik dinasz.
tia kor:ib:m kelt. aXOlJban lzi.~z mt>::::~iiLi"a ai:.a!maral
a XXI.

l'S"tl"g" a XX\',üdik .Ll'llt az "lUl~'I,t;i;"b
SÚntéh me":C!j!tt,lt\'a[]. ni:i\'e,p'

l"a n:'",',"..,.
EZ'.'II a hir"ks1;eK <'lisl1J\:rt okm;;.nyon az (iriás-

-Z::II" koÓpe ~s 11<':\'e bárom helyütt e]ö, u~ymin:: elő,
~zGr fent uojobb peremen, má~od~zor l<;,nt IÚ87. jstcnnö fejo
mögött, harmadszor Ic:.n bajra az oltar fülött. A szfinx ne,ét
meghatárQzó első hierogJif, me!y negyedre! lancz.szemböl ill.

:.L mi H betünkkel ef:"yenérttkü hal1~jegy; a m:i.~odik hieroglif
<:}-;y toiá~bó] kibujt csirke, a mi U betüukkel azouos: a l1:1r.

madik hi,~rog!if .:gy hull:i.mo~ V:J.g-)' yizgziutt'~ youal, a mi

~i[~~~:~~~~1~e! k~~;:-'o:rt~~l;~~j:;:~.:~.t~:~!~:ő f~f~~~:I:I~ljeg~~
L"Y:J.nant. .-\ Hun

"z0 h"I~'ejir:i${,ban azonban egy gzok:J.thn





dQlln~','e paliio;:::ra!bi alafion !,~m lehet Hu. h:meill <csak
Hun.

6. .[Z (1mb l1ae .-J~jll-Hiil1.HU-6
H1.w az 6ri:,s-~zfin;;;:llek tL1L,j,lonncye ~ E nt:í~

cldönt8se \l';;::Ctt. IUHi IIdl'czi;lS :tpriJis hóna-
ld bp-~?éEi arab

k<Jrny,::ktt s ott lakó tVbh-

irástud:ltbn Ar~lhokt{.J, a ],ikECk lr:.ódj1.1kbanyan

ml:~l~ll~;~~~tlaá!~:
1;\tn:; SZCIJ\U

;{;;~ósülllrü

hatyanbat.
n::oll(\tt

Bar & . Adam ;;trab

Moltammecl :3. H:!sz:'1!l Hemedfl..4. Atrisz

bl P.et:d<3r1ak .). jJ)!;! HaSzD.il }IdH\!Iled. 1ií87.
SIÚn;u arab rQndlir. E. Xhm.cd Ali L5f)O. 3Úmu ~\r:lb rer;.{!őr

CI }rena HOllw H"t0!lJall; ,. Addf

emb"r, az Abd.Hml ana
::'Ihhoi,n dragom:it:- 8. Sejk
lu. SZo!i1win ::'\Io!u\lumed

J) Pi!.:tmi~old\0z 11. Seik

::'\hJ,,\uuJ.!erl Abu T,ilib fi5ni\ke.l:!. Abd ei.
Xabi ::'\Ioha!nlllnJ ::!,"J!l ~zrmlU piram:sra.vezetÖ. li!. lbr:lhim
Ali llem\m ,\ !,irami~ck!:Úl. 1-:1. AbJ ei-::'-lagid

Halib pirami.~r"-n~J.l)t.)
el Pimmiswmetij.0t!ÜznÚl; IG. Ibrahiw T.Hhal pira-

mi3,jr. 16. Ibra!1im Aipah:lrl

lJ Szfjnx mellett, a

1bLammed Abu DddÚr
arab földmU"e~

N:\,.l.;r
"l-Sz<lm:'''J

O~n'\r Omir Sl:,id
MO}J,IJIlrueo Ab~1 SO:J.!

Abd el Maszud /;üJ1l~jn'". ~j

. 1-:-, Aim Ali
IB. AVlDeJ Abch.Jlatjf

Anu Rallem fö!dmüI'es. 34. Ahmd Adin
lj;]

Ibr:lhim ;)tj. Abdul Ker:m
Slcltmin

)d N:nlt1t e].Ihtdn fa]nb,u:: :18. Seik
pira111i.~ra.n~?p.t\jk :)U. .-\li 7.uibu>i

Sz';n
:1 fia.



Hzet.':l.-li).
-l7. ?lfawra an.h

il Gabal Abu
ként Kafr Ali 310nfi
tisztitó ;-,U. .llohaffi!f,ed IIcméda Abd el-
\~;\hed kőmü,-es. 5~. Heszén ..:\h:r~ed fiJJc1milveii. :,);'!. Halif

Itm:l.n {01,lmnv~~. "I-l Alrmhd Szai'l ;')5- 11ohamJllOd

Alm Omr,r

JI KaÍl'Sl,íszi
Iq Ii:om el

sz{n!\u rf'J1)116r. ~)S. Abdu!

L~s voy~g~s
ej observaliQ!1s du Sie~u d~ la

Angevin.



Abul-Hu::\arab
i~ dL.ígos. 'I~1J[\iillik

(IzEn L betU, ro,idités El ,SZól;sb.

né,'e10nknek; végro Ho!~ s~óu:\r.
il. türi.ik

5~ó\al

mint il. piramj;;o

t.]illet0t őrzö sznntólyében t;lliit

hit!rogljf sztélh\ cSlJkagy:.U1 ábr:izoh.a l:í.tlmtó. amint fl dhig-

lV.

1;, Wal ton as: Biblia S;\C:.1
127-1~n. Ta~glm] lanathan

9,10.
i1lm~ c~irJtha

LOr1doni 16ii7. Tome
elid. Excdus C~put x:v.



hi rU S7.eS7.úsztrisznak i, neV~7ett II. lb.m7!"z. ~,~ Exo(lu'i
fár:;ója. áldozatot !!Jut,\t be az (jriÚs.szfi1~X e!f>tt,



1) Assydan Roo~ D. 30f!.
~) von Stolzc und Andre~s. 1-!cfJUsge.

1382. IL nar.d. r-;<lkscili-Rustem.



m:i.nypálczát tnrtván.

L Arda9irnak;
kép"i~előjót, a

\'onhatatlan bizonyo5stigga1
szfÜl]cút.

A pf'rzsiai államva!his.forrada]om után má~{élszáz foV
mulva a megindult Hunnok, utánuk az AvaroK, ~lagyarok.
Besenyők meg Kunok tD.lajdonképcn nem
egyeb a magia kuItura lea!konyodasánál, amiro a

Szent Gallért ülő pogány Magyar emlékeztet;

~He;;:: Vatha erat peritus artium magica!'um~.

az ura]omgyürüt

lov:h'al agyontapossa

kinek homlokát
ékesiti. akárcsak az
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