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A könyv borítója 
 
 Dr. Borbola János magát szerényen írástör-
ténésznek nevezte első beszélgetésünk alkalmá-
val, s tiltakozott a maga részéről a régi iratok más 
irányú megközelítése ellen. Az ősi írások olva-
sása mégis a hitvilág megismerésével jár együtt s 
Borbola János kutatásainak legfőbb eredménye a 
hyeroglifák magyar nyelvű olvasata mellett, hogy 
világos képet adott a fáraó kori Egyiptom népének 
istentudatáról, a túlvilágról alkotott képéről, ritu-
ális szokásairól. 
 A könyv a 37 táblára osztott ún. Papyrus Ani 
– Holtak Könyvének – Thébai Recenziója első 
négy lapjának tartalmával és olvasatával foglal-
kozik. Nehézséget okozott a szerzőnek az alap-
dokumentum beazonosítása a korábbi kutatók ol-
vasatai alapján, hiszen, mint tudjuk, az egyiptomi 
hagyományokkal főként francia, német, angol és 
holland szerzők foglalkoztak. A szerző irodalmá-
ból láthatóan Budge Wallis E. A., Brugsch H., 
Champollion Jean Francois, Gardiner Alan H., 
Goedicke Hans, Hanning Rainer, Kammerzell 
Frank, Möller Georg, Van Dale, Zonhoven L. M. 
J., Satzinger Helmut, Wilson Hilary, Dreyer 
Günter, Betro Maria (holland) kutatásainak, ered-

ményeinek alapján mutatta be a maga teljesen új 
magyar nyelvű olvasatát. Örömmel láttam Czuczor 
Gábor – Fogarasi János nevét és gyökszótárának 
gyakori idézését, sőt Kresznerics Ferenc 1831-
ben kiadott füzetét is idézte, a „Magyar Szótár 
Gyökérrenddel és Deákozottal” című művet, de 
nem kerülte el figyelmét Bereczki Gábor: A ma-
gyar nyelv finnugor alapjai c. műve sem. 
 A mű legizgalmasabb tanítása a Teremtő és 
fia Jézus Urunk alakjának megjelenése a korai fá-
raók idejéből maradt írásokban. Borbola János a 
Niceai apostoli hitvallás szavára alapozza olva-
satát és értelmezését. Az Egy fogalom azonos a 
Teremtővel: „Az Isten szavunk értelembővülésen 
esett át. Eredetileg Mezopotámiában a jelentése 
az Eggyel volt azonos” (20. old.). Igen, igaza van, 
mert Mezopotámiában a Teremtő AN és az Isten-
anya ANNA neve az EGY fogalomkört rögzítette. 
Borbola János a fáraó kori iratokban atyai és fiúi 
jelenlétet talált. J - SZ - U hangzókkal olvasta ki a 
Teremtő „szülöttjének” nevét, s felfedezte, hogy 
éppen úgy ítélt az egyiptomi teremtéstörténetben  
J - SZ - U eleveneket és holtakat, miként az egye-
temes keresztény hitvallásban elfogadta és máig 
érvényesnek tartja a keresztény hitvilág. 
 A négy tekercs olvasata, magyarázata kép-
anyaggal együtt lenyűgöző látvány és olvasmány. 
 Borbola Jánost életműve a magyar tudomá-
nyos világ csúcsára helyezi. Elnyerte mindennél 
maradandóbb megítélését: a gondolkodó magyar-
ság elfogadta teóriáját és felbecsülhetetlen értékű-
nek tartja tudományos eredményeit. 
 További sikereket kívánunk és a hivatalos tu-
dományos fórumok mielőbbi megbecsülését. 

 

(Szerk.) 
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Csíkszereda ― 2016 
 

Csíkszeredán jelent meg Darvas-Kozma Jó-
zsef ottani plébános atya műve, amelyhez a na-
pokban jutottam hozzá, s az Ősi Gyökér lapjain is  
hálás köszönetemet küldöm az ajándékozó kedves 
barátunknak, Fogarasi Zsolt vállalkozónak. 




