
  AZ EGYIPTOMI MEGMÉRETÉS BÍRÁI ◆ 1. RÉSZ
A Nílus ősi partján az örök életre avatás alapkövetelménye a megméretés volt. Az élők sorából távozók 
szívét mérték meg a közismert kétkarú mérleg serpenyőjében. A szertartás leírása, rajzainak változatai 
több évezreden keresztül a papiruszokon követhető, melyek közös vonásaiként a mérleg másik ser-
penyőjében az ún. igazság istennőjének, Maátnak a tollát látjuk.
Az egyik legismertebb rajzát az ún. Papirusz Ani  tekercsen ábrázolták...

Részletesebb bemutatását, a szövegek elemzését az ún. Halottak könyve magyar nyelven olvasott 
változatában találják.1

Az eddigi feldolgozások kevesebb fi gyelmet szenteltek az ún. istenek galériájának. Látszólag ők a bírák, 
sőt a helybeli kisebb hiányoktól-kiegészítésektől eltekintve ők a teremtés ősi történetének az állandó 
résztvevői is. Más néven a Nagy Eneade, a Kilencek közismert alakjai vigyázzák az ősi megméretés 
helyességét, szentesítik és közvetítik a mérés eredményét.
   Sőt! Ezen a képen hihetetlenül fontos további adatokkal találkozunk. Nevezetesen... az ún. istenek 
ábrái mellé odaírták hieroglifákkal a csaknem 4000 évvel ezelőtt használt eredeti nevüket is!
Az egyiptológia kutatása természetesen ismeri ezeket a jeleket, de pontos olvasása és hangzósítása a 
számukra hiányzó hangtani alapok következtében eltorzult, ill. a valóságtól teljesen eltérő neveket 
eredményezett. Így született meg a napjainkra eluralkodott, elgörögösített névözön, közötte Ozirisz, 
Ízisz, Neft isz, de Hórusz, Geb, Nut, és bizony Rá, Maát, Hátor stb. is. A nagyközönségnek pedig 
édesmindegy, hogy hogyan ejtették ki eredetileg helyesen ezeket a neveket...
   Nos! A nevek itt állnak előttünk, nem kell találgatni, csak (ős)magyarul kell hangzósítani őket.  De...
így nemcsak a nevek szólalnak meg ismét magyarul, hanem visszanyerik cselekedeteik eredeti értelmét, 
valamint az ún. istenek közötti viszonyok, a Kilencek, azaz a teremtés története részvevőinek ősi 
szerepét, sorrendjét is. Bebizonyosodik, hogy az ősi Nílus partján csak egy Istenben, a Teremtőben és 
annak a segítőtársaiban hittek.
Ragadjuk meg ezt a lehetőséget és a feliratok alapján tisztázzuk az ősi, egyiptomi hitvilág alapjait.

1 Feldolgozás alatt. 
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