
ACSIKTAS ROVÁSOK

Magyar  nyelvű  szabír  rovásokat  ismertettem  a  –  „Szabír  rovásemlék”  és  „A  humarai  vár
rovásfeliratai”(2016. II. félév)1 – című írásaimban, most elsőnek szintén egy Cserbak által szabirnak
tartott  rovásfeliratról  szólnék.  A szóban  forgó  leletet  1932-ben  a  kirgiziai  Talasz-völgy  egyik
csillámpala  bányában  találták.  A  szenzációs  rovásos  fapálca  orosz  publikációs  irodalma
kimagaslóan nagyszámú, melyről  I.  L. Kizlaszov angol nyelvű Feliratok Kódexe2 című írásában
található összefoglaló ismertetés. Még két rovással együtt,  ezeket Achiktash (acsiktas) írásoknak
nevezte. (Ezt választottam címnek én is.)

A1. Achiktash (Talas)2

Kizlaszov közlése  szerint  a  fa  rováspálcára  1932-ben  I.  F.  Marinyanin a  Talasz  folyó  menti
Dmitrevszkajai  állomás  Achik-Tash  részén  fekvő,  mintegy  5  méter  mély,  felhagyott  bánya
geológiai kutatása során lelt rá, mely valójában az akna falából állt ki.
Képe:

SK-890 nyilvántartási számon az Ermitázsban található. 
Megadta  a  szögletesre  faragott  kettétört  töredékek  négy  oldalán  lévő  rovásjelek  méretét  és
mindazon szerzők listáját, akik a leletet ismertették vagy olvasását megkísérelték. 

A magyar  rováskutatók  részéről  különösebb  izgalmat,  érdeklődést  nem  váltott  ki  a  rováslelet,
elkönyvelve annak megfejtetlen valóságát, maradva inkább a székely jelpárhuzamokkal való alaki
összehasonlítgatások mellett.
Csallány  Dezső:  „Az  orkhoni,  Jeniszej-vidéki  és  Talasz-völgyi  feliratok  rovásai  jelentik
írásrendszerünk  legtöbb  betűjének  forrását.  Különösen  a  Talasz-völgyi  írásra  áll  fenn  ez
elsősorban.”3 
Kiszely István: „A Kaukázus északi lejtőinél lévő Karacsajevszk-i [Humara] írás átmenetet képez a
belső-ázsiai  és  a  magyar  szövegek  között.  »Szabir« munkának tekinthető  a  Talasz-völgyi  négy
oldalán teleírt rovásbot.”4 
Vannak  akik  szkíta–hun  rováskapcsolatot  sejtenek,  mások  a  betűjeleket  ótöröknek,  kazárnak,
tartják, sőt felmerült az ujgur rovással való azonosítás víziója is.
Német Gyula meggyőződése szerint besenyő rovás, ezt  Scserbak is átvette, de végül is elfogadott
olvasatot senki nem tudott megadni.

1. A (magyarostortenet.gportal.hu)-n megtalálható írásaimat: cím, évszám, időszak közlésével adom meg.
2. s155239215.onlinehome.us/turkic/30_Writingen/Codex_EuroAsiaticAchiktash_En.htm
3. A nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve III. 1960. 119.
4. www.kiszely.hu/istvan_dr/017.html

http://www.kiszely.hu/istvan_dr/017.html
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A felirattal legbehatóbban  Vékony Gábor  foglalkozott: Az ačïgtaši (Talas-völgyi) fapálca felirata
című fejezetben.5 
Természetesen  őt sem  a  magyar  kapcsolat  feltárása  motiválta elsősorban,  írásával  inkább  azt
kívánta demonstrálni, hogy a sok sikertelen orosz olvasási kísérlet ellenére – 

...„S. E. Malov... a türk rovásírás segítségével megkísérelte olvasását is.(1)...olvasatát  H. N. Orkun
több helyen módosította,(2)... mégis kiadta eredeti dolgozatát.(3) Megkísérelte a feliratot elolvasni a
kazáriai  rovásfeliratok  vizsgálatakor  A.  M.  Ščerbak is.(4) Ugyancsak  »elolvasta«  feliratát  G.  F.
Turčaninov.(5) Ezekkel  a  „megfejtésekkel”  nem  érdemes  sokat  foglalkoznunk.  Malov maga  is
tisztában  volt  olvasatának  értékével,(6) ahogy  Ščerbak is.(7) Turčaninov »megfejtése«  egyenesen
fantasztikus: modern kínai névalakokat olvas, amely az alánok török nyelvű emléke lenne!”(uo. 285.)

–, Ő megfejtette a rovásszöveget!
A  kazáriai  jelek  alapján  adja  meg  első  töredékes  olvasatát,  ami  alapján  már  természetes
magabiztossággal  jelenti  ki:  „A  3.  sor  elején  világosan  olvasható  tägil  ʻmonddʼ  nem  teszi
kétségessé, hogy ennek a feliratnak a nyelve török.”
Nem kívánom végig  levezetni,  elemezni  Vékony szokásos,  szemezgető  jel,-  és  nyelvek  közötti
hangváltozás magyarázatait, inkább csak közlöm az ačïgtaš fapálcika általa véglegesített „baskíros”
szövegét:

1. tir ïδųq äδẹ örin …..                                                  bititr[äη]/bitirs[iηiδ]
2. qaδγųq hidä ïtδiq oqїmїn miδ ….....                            išiδibiδ qop
1. tägil Aj suht ösüt …..                                                  ärtär t[anïη]
2. siδ Qasar uδ učϊ

Fordítás:
1. Mondja: szent úr trónját...                                         ír[od]/ír[játok]
2. (a) tőletek küldött „rótt bot” (fel)olvasását mi...       hallottuk mind. 
3. mondd Aj: szogd bosszú....                                       elkerül, t[udjátok]
4. ti, kazár(ok). Jó (igaz), Vége.

„E szöveg magyarázásához aligha szükséges különösebb kommentár, írja. Szabályos levél, bevezető
formulával  (tir),  a  végén  hitelesítő-záró  formulával  (uδ učï).  A levél  első  része  elismétel  egy
megismert  közlést,  tudatja,  hogy eljutott  hozzájuk,  s  megértették.  […] Különös  oka  lehet  csak
annak, hogy az ačïqtaši fapálca nem került el Kazáriába, hanem egy bánya aknájában kötött ki.
Hogy ez az ok mi lehetett, arról – sajnos – nem tudunk semmit.”
Végül kiemelem egy-két megállapítását, alátámasztó részletezése nélkül:

• „Az  ačïqtaši  felirat  egyben  új  fényt  vet  a  baskír  nyelv  őstörténetére,  s  valószínűleg  a
baskírok őstörténetére is.  A baskírra  jellemző hangváltozások azt  jelentik,  hogy a kazár
egyik ágában is megvoltak ezek a jellemzők... (294.) 

• Feltűnő a felirat magánhangzókban való szegénysége … egészen különös, hogy az  ẹ-nek
saját jele van H, amikor az o/u és az ö/ü jelöletlen marad … a qop egyedi p jele H esetleg
jelölheti az o-t, s azt sem tudjuk kizárni, hogy a C ligatúrában (usï) ne jelölték volna az u-t...

• Hiányzik  belőle  a  türk  rovásírást  jellemző  palatális-veláris  mássalhangzójelek
megkülönböztetése… 

• Az ačïqtaši pálcika betűinek kapcsolata világos a Kárpát-medencei írással is, valamint a
székely írással is... (295.)

• A betűk szoros kapcsolatban vannak a kazáriai ábécé betűivel: megadva:  (296.)

• Az itt vázlatosan elmondottakból is nyilvánvaló, hogy az ačïqtaši fapálcika feliratának igen
nagy  a  jelentősége  Kelet-Európa  és  Közép-Ázsia  történetére  vonatkozóan.  Az  eddig
bizonytalan összehasonlítási kísérletek után az is kiderült, hogy ábécéje teljesen megfelel a
kazáriai ábécének, ill. bizonyosan a kazáriai ábécé korai változatának.” (297.) 

5. Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. [Bp.] 2004. 285 – 297.
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Azt már korábban megállapította a novocserkaszki,- a Stanica Krivjanskaja-i kulacs és a Majaki-i
amfora rovásfeliratait tárgyaló írásaiban, hogy azok ábécéje is azonos a kazárral,... és a nyelve? 
Az elsőét: „Kazária (egyik) török nyelvének,” a másodikat „alán–cserkesznek,” míg a harmadikat
inkább volgai bolgárnak tartaná, mert a „dunai bolgárt igen rosszul ismeri.” (i. m. 243–275.)
A jelenlegi pedig, mint láttuk „baskíros”.
Nos,  akkor ezek a kazár rovásjelek legalább négy-öt török nyelv hangzóit  reprezentálják?, nem
beszélve ezek gyakori olvasás-orientált, egymásba átmenő „szükség szerinti” hangváltásairól, úgy-e
kevésbé hihető!
Egyért viszont köszönettel tartozom, akaratlanul is hozzásegített, hogy ez a „kazár” ábécé is része
lett  magyar  hangzóival  az  ómagyar  ábécének!,  amit  visszaigazoltak  a  majaki  és  a  humarai
epigráfiai feliratok is! (2015. III. n. év), (2016. II. félév)1 
Elfogadva  Vékony megállapítását,  hogy e  talaszi  felirat  szövegábécéje  is  „kazár”,  (tehát  akkor
ómagyar), már nincs is más feladat, mint elolvasni magyarul!

Vékony ugyan  azt  írja,  hogy  átvette  Erdélyi  nyomán  (Malov,  1959.)  rovás  feliratát,(9) de  azt
bizonyítottan több helyen is átrajzolta, a színes kép helyett a 286. oldali képet használom én is.
A  beazonosított  rovás-  betűt/hangot  zárójeles (kisbetűvel),  a  felirat  betűsorát  az  azonos
nagybetűjével adom meg. Vékonyt (rövidítve: V.), hangzóit dőlten vagy (...)-be írom.
A terjengősség elkerülése érdekében, az ábécé betűit és a ligatúra kimutatást6 külön nem igazolom,
nem tüntetem fel  a  ligatúrák  esetében  a  lehetséges  más,  de  szövegbe  nem illő  változatokat.  A
rovásjelet és ligatúrát a sorvezetés szerint ábrázolom, hangértékét balról-jobbra írom.

1. oldal felirata és képe: (Vékonynál a 3. sor)

      14          13            12       11               10         9              8     7      6        5       4      3         2              1

Nézzük végig a feliratsor hangzóit:

• 1., 8., és a 10. jel azonos a humarai K6.-os felirat 10. ʍ + X (²d-¹v) ligatúra jegyével, de
fordítottja, a b + ʍ (¹v-²d),7 is helytálló lehet. V. -nál (t). Avar feliratokon gyakori.

• 2. jel szintén ligatúra, értelmezésénél szóba jöhet az v (¹v), a (²l), és az y (sz) rovásbetű is, a
szövegbe most a: a + v (¹v-²l) összerovást emeltem be, V. -nál ez az (a, ä) betű.

• 3. jelünk retrográd alakja ellenére is az t = E + n (n-e/é) kapcsolatot jelenti, (q).
• 4. karakterre rávághatnánk, hogy ez az n  (n) rovásjele, de a feltűnően túlhúzott alsó része

gyanússá teszi, a rovó valamit még jelöl! Ilyen felhúzott alsó résszel viszont ligatúrában
csak a ᒍ (j, vagy ²l), illetve az ⇃(¹l) rovásbetűk rendelkeznek. A követő jelet is figyelembe
véve a szövegbe az ᒍ + n ( n-²l) és az ⇃ + n ( n-¹l) is megfelel. Van is erre az összevonásra
alkalmas Vékony féle külön jel: l, amit l-ként hangzósít.

• 5. jel nálam N (¹s), ami V. értelmezése szerint a türk -j- betű.
• 6. karakterszerű jeleket tartja  Scserbak a szabír  feliratok  jellemző rovásjelének. A kelet-

európai feliratokon 1-2-3-4, sőt öt mellékvonalas változatával is találkozhatunk. A mostani
4 vonalas a z (z) és t (²t)  >  (²t-z) összevonásaként értelmezhető. V. (č, s). 

• 7. jel h összerótt alakjában kivehető a yG (²k), a y, F (¹t) és y (sz) rovásbetű, a j az (sz-¹j), a
fejre állított  s  (cs*) pedig az (sz-cs) kapcsolatot is jelentheti. Olvashatjuk, mint a Békés-
povádzugi feliraton:8  (²k-²t-sz). V. először a kazár (s)-nek tartotta, de ezzel nem olvashatta
ki a baskír suht szót, áthangolta h-nak!

6. Lásd „Egy majaki kőtömb rovásai” című írásom mellékletét. www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20kotomb.pdf
7. Az 1-es mély, a 2-es magas hangrendű, a 3-as a tükrözött, a * a fejre állított rovásjelet jelenti.
8. Delibeli József: Kazár feliratok a Kárpát medencében? www.leventevezer.extra.hu/Kazar%20feliratok.pdf 6.

http://www.leventevezer.extra.hu/Kazar%20feliratok.pdf
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• 9. jel  Malov rajza szerint megegyezne a 4 vonalas 6. jellel, a fényképen viszont csak a 3
vonalas z (z) látható, ami egyes jelként és esetünkben ligatúraként is értelmezhető, a benne
megbújó tükrözött  r (¹r³) betűvel, mint  r  +  z (z-¹r³). De ha tévednék, a 4 mellékjeles is
azonosítható ugyan így, mert a jobbról nézett ligatúrás  t (²t) alak azonos a balról nézett,
tükrözött r (¹r³)-el. Természetesen V.-nál továbbra is a (č)-t, illetve az (s)-t jelenti.

Vékony ennek az oldalnak a végdarabján lévő rovásjeleket teljesen átírta –  T Ó T Ó  – olvasata
érdekében, ezek a pálcán nem láthatók! 

• 11. jelben a balra döntött  Ê  (²g) betűnek csak az alsó része látszik. Ezt a g-t láthattuk a
Homokmégy-halomi rovásfeliraton,8 elfektetett '  U ' változatát pedig a lippói orsógombon
(2015. I. félév) és a heidenheimi avar szíjvégen. (2014. IV. n. év).1 V.-nál: (uq).

• 12. jelre rávághatnánk, hogy ez a G (gy) rovásbetű, de alakját balra döntötte a rovó, hogy a
két mellékjel fölötti y (sz) betű vonala minél hosszabb legyen, mert azt is szándéka jelezni!
(Amúgy egy jel balra döntése általában az sz-t, jobbra döntése az ¹r-t sugallja.) Karakterünk
tehát a y +  G (gy-sz) ligatúra.

• 13.  jelet  az  ábécé µ (¹d)  betűjének logikusan széthúzott  változatának tartom,  tudniillik
felfelé nincs hely! Vékony ezt a rovásalakot (r) betűnek határozta.

• 14. jelet is talányosan kell értelmezni. Alakjában én az ívesített m (¹m) jelet és alatta az a (²l)
betűt látom. A kapcsolat balra dőlve az sz-t is sugallhatja, de az (²l) rovásbetű hosszabbított
szárában is ott van fedett jelként! A ligatúra: y +  a + m (¹m-²l-sz).

Az első oldal betűsora: (a tükrözött betűjelét vastagítva kiemelem, a vele összevontat fordítva olvassuk!)

¹V-²D ¹V-²L NÉ N-¹L ¹S Z-²T ²K-¹T-SZ ¹V-²D Z-¹R ²D-¹V […] ²G GY-SZ ¹D ¹M-²L-SZ
                  1          2       3       4       5    6             7              8         9         10               11      12       13        14
Hangzósítva:

VéDVe-LeNÉ Ne-LáS űZőT KöT-SZaVaD őRiZD-V […] G GyáSZoD Ma-LeSZ

azaz:              Védve lenné, ne láss űzőt, köt szavad őrizd, v [...] g, gyászod ma lesz!

Mielőtt  az  a  vád  érne,  hogy  veláris  jel  után  is  magas  magánhangzót  olvasok,  erre  később
visszatérek. Természetesen vannak most is olyan vegyes hangrendű ligatúra kapcsolatok, melyek
többféleképpen is olvashatók, lásd csak a nagyon egyszerű: ¹V-²D lehetőségeit: vad, vád, vedd, véd,
vidd, vőd, óvd, stb., de kiválasztásnál a szövegértés a meghatározó!

2. oldal felirata és képe:

                                18
    22?  21   20    19   17 16 15                             14 13  12   11 10   9     8     7      6      5     4       3   2        1

Ismerjük a 2., 9. és 20.  x (a/á), a 3.  j (¹j), a 4.  Ê (g), 17.  y (sz) szóló jeleket, valamint az előző
oldalról az 5.  (²k-¹t) vagy (²k-¹t-sz) és a 8. T (¹v-²d vagy ²d-¹v) ligatúrát. Vékony már Malov első
rovásjelét is átrajzolta:

• 1. jel képi összevonásában felismerhető az N + r (¹r-¹s) vagy N + Y +  r (¹r-²v-¹s) értelmezés,
amit nagyvonalúan leegyszerűsített egy ¢ (q) jellé.

• 3. jelet V. a (γ) betűnek tartja. Ha ' j_ ' rajza alakhű, akkor az j + ᒪ + y (sz-¹l³-¹j) összevonás,
ha az alsó „vonal” a fa repedése, akkor csak a j (¹j) betű.

• 6. jel is egy kicsit talányos: jobb oldala közel y (sz) alakú, erre hajol rá, ügyelve nehogy ' N '
s-nek látszódjon a nem teljesen végighúzott n (e/o) betű, együtt: n + y (sz-e/o); V. -nál: (dä).

• 7., 14. és 16. jel a n + j (¹j-n) vagy a j + n (n-¹j)  összevonás, a -j- az n-hez igazítva, V.  (ï).
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• 10. és 11. jel az  ¢ előzőek tükrözött változata, jobbról és balról nézve többféleképpen is

értelmezhető. A szövegértéshez most az n + j (¹j³-e/o) változatot mutatom, Vékonynál: q.
• 12.  karaktert  értelmezhetnénk két  szóló  n  (n)  és  szorosan utána  lévő  a (²l)  betűnek,  de

ligatúraként már összetettebb, lehet: a + i vagy à + n. Ez utóbbi (n-²t³-n), (n-²l³-n) is lehet
(-l-, -t- az n-hez igazítva), mindkét változat megfelelő. Vékony ezt a jelet is i ï -nek látja.

• 13. jel m (¹m) vagy ⌇ (¹cs), az átírók nem ismerve a jel kétarcúságát nem nagyon ügyelnek rá,
hogy az jobbról vagy balról nyitott-e!

A 14.  jel  után  Malov sem  azonosított  további  jeleket  (a  képen  nyomokban  láthatók,  de  nem
ismerhetők fel). Vékony ennek ellenére: ' x  m  ï ' rovásjelekkel folytatja a sort! 
A végzáró darab jeleit hárman háromféleképpen látják:

 

              22      21    20    19    18-17  16   15?                                           22       21         20        19      18-17     16   15?
                              Scserbak átírása9                                                                                                                                 Vékony jelsora (287.) 

Láthatóan a 15. jelet csak Malov jelölte  (a képen talán halványan látszik is), a másik két olvasathoz
nem volt szükség rá? A 21. jelet viszont a többiek látták, Malov nem, de ha jól megnézzük csak 16.
és 20. jelet értelmezik egyformán.
Azért próbáljuk meg ennyi bizonytalanság ellenére is feloldását:

• 15. jel n (n)?, a kép alapján feltételesen fogadjuk el.
• 16. már ismert, most a szöveghez: j + n (n-¹j) változat a megfelelő.
• 18.  jel  tulajdonképpen  egy  '  o  ' alakú  összevonás,  ami  többféleképpen  is  feloldható.

Szövegértéshez a n +⇂+ j (¹j³-¹l³-e/o) ligatúra az elfogadható, a -j- és az -l- is, az n-hez van
igazítva. Vékony összevonta a 17. és 18. jelet a szöveghez mellékelt ábécéje szerint: O (š).

• 19. jelet Vékony átrajzolta, hogy az a türk b (b) betű legyen, valójában hasonlítana is hozzá,
de  belsejében  nem  <,  hanem  n alak  van,  így  a  karaktert  másképp  kell  értelmezni!
Meghatározásom szerint: n + b (¹t-n³), az -n- tükrözött.

• 21. jelet Vékony és Scserbak is így ' ¢ ' adja meg, én a fényképnek hiszek, azon az N (¹s) betű
jól kivehető!

• 22. karakterre Malovnak nem lehetett szüksége, nem is jelölte. Alakja ' Ì ' ligatúrát jelent, a
szövegbe a j + y + f (¹b-sz-¹j) vagy a F + y + f (¹b-sz-¹t) változat is érthető. V. -nál (p).

A 2. oldal betűsora tehát, balról-jobbra:

¹R-²V-¹S(¹R-¹S)  A/Á ¹J G ²K-¹T SZ-E/O N-¹J ²D-¹V A/Á ¹J-E/O ¹J-E/O N-²L-N/ 
                           1                        2      3  4       5          6             7         8        9          10            11         12      

 /N-²T-N/ ¹M/¹CS ¹J-N [...?] ¹J-N SZ ¹J-¹L-O ¹T-N A/Á ¹S ¹B-SZ-¹T 
                              /      12    /      13            14     15       16    17        18         19     20     21       22 
Hangzósítva:

RoVáSA (íRáSA) úJiG KöT öSZE, Ne-oJ DúVA ÉJ, OJ Ne eLeNeM áJoN 
/Ne TaNáCSoJoN/  [… (?)] áJáN SZó OLaJ, Ne-áTAS BoSZuT

azaz 
Rovása újig köt össze, ne oj dúlva élj, oj ne ellenem álljon,
 /ne tanácsojon/ [kinek sz] áján szó olaj, ne áltass bosszút! 

Természetesen az íRáSA is helyes, de rovásról lévén szó inkább a RoVáSA szó dukálna. Láthatóan
a  12–13–14.  jelsor  mindkét:  '  ne  ellenem  álljon/ne  tanácsoljon  '  olvasata  szöveghelyes  és  a
feltételezett kipótlással értelmes is, így meghagyom mindkettőt az olvasóra bízva a választást.

9. Forrás: Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig. I. kötet.  – Volgán innen – Lajtán túl.
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3. oldal felirata és képe: (Vékonynál az 1. sor)

       15       14         13     12                                            11 10        9      8    7      6         5     4        3       2           1

Végig nézve a felirat jeleit, nagy része már ismert. Meghatároznunk csak az alábbiakat kell:

• 3. jel összevonás, nyitott alakjában az M (²m), az n (n) és az n (e/o) betűk bújnak meg, így
hozza tudtunkra a rovó, hogy nem csak az m-t, mást is szándéka jelölni! E három jellel több
változat  is  létrejöhet,  most  a  n +  M (²m-e/o)  a  megfelelő.  (Hasonlón  nyitott  jel  van  a
szmolenszki szabír felirat hátsó oldalának 4. jelében (2016. II. félév)1, Vékonynál (r). 

• 6. jel már előfordult az első oldalon, a szövegbe most az v + y (sz-¹v) változat használható.
• 8. jelen nincs mit találgatni, az a székely–magyar rovásbetűvel is egyező H (h), V. -nál (ẹ).
• 9. és 14.  jelünk alakilag azonos a 3.-al,  de a szöveg olvasathoz most nem az (²m-e/o),

hanem az n + M (²m-n³) változatra van szükségünk.
• 10. jel rovásalakja mindhármójuknál '  ï ' alakú, ami balról-jobbra olvasva:  n + <  (n-a/á),

jobbról-balra, tükrözöttként: n + < (a/á³-n³), Vékonynál a mellékjel ellenére is (n)! 
A 11. jel után Vékony még megad két rovásjelet: x és m, de ezek a képen nem láthatók!

• 13. b (²d) jel eddig önállóan nem, csak ligatúrában fordult elő, V. ezt is T (t-nek) látja.

Az előzményekből már ismerteket csak felsorolom: az 1. (¹v-²d), a 2. (¹s), a 4. és 7. (a/á), az 5. (g),
a 11. (¹j³-e/o), a 12. (¹t-n³), az utolsó 15. a kép alapján egyértelműen a h (²k-¹t), s alsó része nem
' D ' alakú, mint ahogy azt Malov rajzolta!

A 3. oldal betűsora:

¹V-²D ¹S ²M-E/O A/Á G SZ-¹V A/Á H ²M-N A/Á-N ¹J-E/O […] ¹T-N ²D ²M-N ²K-¹T
                   1        2       3           4      5       6        7      8       9          10            11               12    13     14         15
Hangzósítva:

VáDaS eME ÁG SZaVA, Hű NeM áNÁ OJ […] N-TuD NeM éKíT
azaz

Vádas eme ág szava, hű nem állná, oj [...] n, tud nem ékít!

A 4. oldal képe és felirata:

                                                                                        7        6         5            4         3     2    1

Sajnos ezen az oldalon csak egy hét jegyből álló – közbenső – feliratrész rovásjelei azonosíthatók.
Ismert a 2. és 6. (a/á), valamint a 3. (¹s) betű, a másik négyet értelmezni kell. 

• 1. jelnek az állása most fordítottja az eddigieknek ' h ', benne ebben a sorrendben, a v (¹b), az
y (sz) és F (¹t) betűkből összevont (¹b-sz-¹t) sort olvashatjuk majd el. V. kitart a -h- mellett.

• 4. jel két mellékvonalas „z”-szerű karakter, állása fordított a humarai vár K4.-s feliratának
25. jegyében megismert '  C ' (¹b-²k³) ligatúrához képest.  (2016. II.  félév).1 Jelentését átvéve
indokolt  azt  kiegészíteni  a  benne  újként  jelentkező  rejtett  t (²t)  betűvel.  Módosított
összevonásunk így t + yy + SG (¹b³-²k-²t). Vékony az eredeti jelet átrajzolta háromvonalas s-re!

• 5.  jel  szövegbe  illő  összevonása  k +  H (¹r-²k),  valójában  az  -²k-  alakja  négyzetre  van
alakítva, egyrészt ne látszódjon r ²r-nek, másrészt így tudta az ¹r-hez igazítani, amúgy ez is
a legegyszerűbb módja a két jel összerajzolásának. Vékonynál (r).
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• 7. jel öt mellékvonalas, felül külön kiemelve t (²t) betű rovásalakja. Az 5 vonalas karakter
megtalálható a ligatúra kimutatásban: (z-¹b).6 Mostani karakterünk jelsora tehát: yG + z + t
(²t-z-¹b³), amit Vékony sï-nek ad meg.

A 4. oldal betűsora:
[...] ¹B-SZ-¹T  A/Á ¹S  ¹B-²K-²T  ¹R-²K  A/Á ²T-Z-¹B  [...] 

                                                         1             2      3           4              5         6           7
Hangzósítva:

[…] BoSZuT ÁS, BéKéT RaKA BiZ-T […]
azaz

[… ki] bosszút ás, békét raka(rakná) bíza t[űzre...]

Úgy vélem a rováspálca feliratát folyamatában, talán a rovó szándékával egyezően –  az eddigiektől
eltérően –, az alábbi 2-3-1-4 sorrendben kell olvasnunk:

                                                                                                           ne ellenem álljon,
                            Rovása (írása) újig köt össze, ne oj dúlva élj, oj  

                                                                              ne tanácsoljon,
[kinek sz]áján, (a) szó olaj, ne áltass bosszút!

Vádas eme ág szava, hű nem állná, oj [kinek jö]n tudd, nem ékít!
Védve lenné, ne lás űzőt, köt szavad őrizd, v[ádját ne éld me]g, tudnád gyászod ma lesz!

[… ki] bosszút ás, békét raka(rakna) bíza t[űzre...]

Azt hiszem ehhez a csodálatos „levélhez” – Vékony ráérzett – nekünk nincs is mit hozzátenni, csak
ámulni, hogy rovásunkkal egy kis darab fán, milyen könnyedén, tömören, akár „versbe” szedve, az
utókorra hagyható egy terjedelmes magyar szöveg! 
Úgy gondolom a 4.  oldalt  nem is  rótták végig.  Nagy kár,  hogy nem tudjuk kitől,  kinek szól e
jóindulatú figyelmeztetés, s azt mikor róhatták! De a legnagyobb kár, hogy az Ermitázsban van!

*

A 2. Tozbulak.2 

A sziklába vésett rovásfeliratos képet  A. V. Oskin találta 1976-ban a Kizilkum sivatagban, egy a
Néprajzi Intézet megbízásából végzett helyszíni kutatás során. Pontosabban Kuldzuk-Tau hegy déli
lejtőjén a Tozbulak szurdokban, ami Buharától mintegy száz kilométerre északra van.

Oskin vázlata

                                                                             10   9     8   7    6     5     4   3  2   1 

A sziklarajz első publikálója Oskin volt. S. G. Kljastornij megpróbálta olvasni a felirat rovásjeleit,
melyeket paleográfiailag, számos feltételezéssel, Orkhon-Jenisszej jeleknek tartott.
Kizlaszov olvasatot nem közölt. 
A keletkezés ideje meghatározatlan.
A képen két lovas és egy tevés alak (katonák) látható, az egyik lovas velünk szemben oldalt ül a
lovon  –  mintha  a  feliratot  akarná  olvasni  –,  kezükben  hosszú  lándzsa.  Felettük  egy  lovas
szimbolikus piktogram rajza, ami a kusán és fehér–hun pénzeken gyakran látható. (tamga?)
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Azt hiszem nem tévedek, ha feltételezem, hogy a kép és a felirat szövege összefügghet egymással.
A két sorban felül 9, lejjebb még kettő, az összesen 11 karakternek 10 rovásjel felel meg, mert a
kettőspont szóelválasztó.
Végignézve a jegyeket, azok között az ómagyar ábécétől eltérő, ismeretlen jeleket nem is találunk,
kijelenthetjük magyarul ez is olvasható lesz!

Az előzmények alapján nem szorul magyarázatra a szóló jelek közül: a 3. és 5. x (a/á), a 4. (¹b) és a
10. a (²l) rovásbetű, valamint az 1. ' 0 ' (M) alakú (²m) betű és a már ismert rejtett ligatúrái: (²m-e/o),
(e/é-²m), (n-²m), (²m-n), a 2. j (sz-¹j) összevonás.
Némi magyarázatot igényel a:

• 6. jel. Az előző felirat 4. oldalának 5. zárt, négyzet alakú jegye, az egymellékvonalas (¹r-²k)
összevonást jelentette. Nos ez is azzal analóg, csak most az r (²r) alakjába van öltöztetve,
jelentése: r + H (¹r-²r).

• 7. jelet felbonthatjuk ˥ + w összetevőkre. Mindkét jel megtalálható az ábécében: az első az
i/j, a második pedig a fejen álló s (¹cs*) betű, összeróva: (¹cs*-i) vagy (¹cs*-j). Természetesen
én is látom, hogy a vázlaton alul a mellékjelek vonalkái „íveltek”, mint egy szintén fejen
álló  Ⴤ (²j*) betűé! (Emlékeztetnék a Homokmégy-halomi felirat 4. jelénél leírtakra.8) Nem
tartom valószínűnek, hogy a rovó tudatosan két -j- betűt szándékozott a ligatúrába megadni,
inkább arra kell gondolnom, hogy az átíró(k) – nem ismerve a két jel s; Ⴤ közti különbséget
–, pontatlanul másolt(ak)!

• 8 jelet egyszerű értelmezni: x + n ( n-a/á) összerovás.
• 9. jel általában ligatúrát is szokott jelenteni, most mégis az egyes szóló  U;  K (¹k) jelként

hangzósíthatjuk.

A felirat betűsora:
²M-N(²M-E/O) SZ-¹J A/Á ¹B : A/Á ¹R-²R ¹CS-I/²J N-A/Á ¹K-²L 

                                        1                             2      3      4        5         6             7            8             9
Hangzósítva:

MeNeSZ(eMÉSZ)-uJaB : ÁRu-éR CSáJ (i)NA KeL
azaz

Menesz újabb : árúér, csájt inna kell! 
Vagyis                                       Menesz újabb : árúér, csáj(tea) na(no) kell!

Úgy gondolom a „menesz” (men-esz) igealak parancsolóbb, jobban kifejezi, hogy küldenek valakit
valahova, mint az „emész”  (elmész). (Cz–F.)
Természetesen nem az orosz чаѝ (tea) szóra gondolnék, van a hun nyelvnek is azonos alakú és
jelentésű „csáj” tea szava, amit „Kínától a hunok közvetítettek Európába”.10 
Felmerült bennem a „ina” (in-na) óhajtó módú igealak, de a „na” (no) indulatszóval hitelesebbnek
érzem. 
A rajz és a felirat szövege így összefügg. A három fegyveres az árút szállító karaván kíséretét adó
katonák lehetnek, az árú pedig a tea. 

S akkor most beugrik, mit is írt a híres ősemberkutatónk Gábori Miklós11 a Taskenti bazárban járva:
„És  mit  láttam meg?  Téglateát.  Legalább  harminc  centi  hosszú  és  tíz  centi  vastag,  levelekből
préselt,  régi  »teapénzt«.  Hát  ez  is  van  még?  Zöldesbarna,  csomagolatlan,  és  hogy a  sarkai  ne
töredezzenek, szépen legömbölyítettre préselik. Nyolc tíz nagy teatégla egymásra téve. (i. m. 46.)
...nemcsak italként használták, hanem olyan fizetőeszköz, valuta volt, mint ma a pénz...Teatéglában
lehetett fizetni az ázsiai piacokon a karavánok csereberélő helyein.” (i. m. 35.)
De beszédes a legigazibb közép-ázsiai létesítmény neve is, a „csajhana” teázó.

*
10. Pető Imre: Elődök szava. [hn.] 2009. 61.
11. Gábori Miklós: Ala Tau – Ararát. Bp. 1978.
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A 3. Altyn-Asar2 

Az egymással derékszöget bezáró rovásfeliratot 1987-ben L. M. Levina találta, a Szír-Darja folyó
deltájában fekvő Altin-Asar-i 4. századi hatalmas erőd egyik szobájában, kőtörmelék között.
Kizlaszov leírása szerint az első sorban (jobboldali) 7 egész és egy töredékes jel van. A sor hossza
6,5 cm, a jegyek magassága 1,1 (egyszer – 0,8), 1,6 cm. A második (alsó) sorban is 7 teljes és egy
részleges jel van, a sor 6 cm hosszú, jelei 1,4 és 1,1 cm nagyságúak.
A töredék egy kancsó nyaka lehetett, kora 6. századvég-8. század.

A szerző vázlata

Kljastornij a feliratot paleográfiailag azonosnak látja a Duna-Volga régió területéről összegyűjtött
jeleivel (táblázatban), melyek közép-ázsiai és szibériai elterjedése egybeeshet a proto-bolgárokkal.
De egy példa  alapján  nem hozható  létre  paleográfiailag  megbízható  besorolás,  vagy történelmi
következtetés.
Olvasási kísérletet soha nem tettek közzé.
A  lelet  az  Orosz  Tudományos  Akadémia  Antropológiai  és  Néprajzi  Intézetének  Khorezm-i
expedíciós tárlatában. 
Röviden ennyi található Kizlaszov harmadik acsiktasi rovásfeliratot ismertető írásában. 

Ennek a leletnek egy másik képét korábbról már ismertem Bakay Kornél könyvéből,12 amit alább
azért vagyok kénytelen megadni, mert a két átírás között lényeges – szövegolvasatot befolyásoló  –
eltérések vannak.

                   82. kép: (Harmatta 1980, 6-7. kép)                         A jobboldali feliratsor kivágva és elforgatva.

                            15 14  12 10  9   8   7                                                            7   6  5  4   3     2  1?
                          16      13 11   
Mindjárt fel is tűnik, hogy az orosz átíró 14, Harmatta 15 jelet ad meg (az elsőt most ne számítsuk).
A számszerű  eltérést  kettőjük  között  a  9–10. jel  okozza,  ami  lényeges!,  hogy  az  valóban  két
különálló  Â  (²k) és  x (a/á)  rovásjel-e,  vagy az  összevont  k (²k)  jele,  ahogy az  a  felső  képen
kivehető. Én az orosz átírást fogadom el hitelesnek, nem tudva, hogy Harmatta átírását igazította-e
esetleges  olvasatához. Tisztázni  kell  a  7.  jelet  is,  hogy az  a  jobboldali  függőleges  feliratsorhoz
tartozik-e, vagy az alsó feliratrész szókezdője.

12. Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. [Miskolc] 1998. 96.
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Az előzőekből már ismert szóló jelek: a 3., 5. és 9. x (a/á), a 7. d (¹d), a 13. ⌇ (¹cs), 16. y (sz) vagy
j  (¹j),  a  ligatúrák  közül  a  11.  ï (a/á³-n³)  és  fordítottja  a  14.  Ø (n-a/á  vagy  a/á-n),  de  a  15.  is
előfordult  a  rováspálcán  (¹v-²l)  és  (sz-¹v)  olvasattal.  A többi  jellel  új  hangértéke,  vagy  más
összetettsége miatt kell foglalkozni: 

• 1. jel kétféleképpen van átírva,  Harmatta leegyszerűsítette egy sima  Ê (g) jellé, az orosz
átírás  azt  széthúzva  adja  meg,  amit  jobbról  N +  Ê +    +  <  (¹d-n-g-¹s)  összevonásként
oldhatunk fel. Ebben az -n- felülről-lefelé néz, az -¹s- jobb oldalát pedig a -g- betű bal oldala
adja, ilyen ' nx ' alakban. Felmerült szövegértőn a n + t + Ê +     + < (¹d-n-g-²t³-n³) változat is,
amiben közös a tükrözött  -t-  szára a -g- bal felső oldalával,  ehhez csatlakozik a szintén
tükrözött -n-. Természetesen a középen lévő elfordított u jel nem a későbbi székely–magyar
-u- betűt jelenti!

• 4. négy mellékjeles karakter az előzőekben (²t-z) és (¹r-z) olvasattal  fordult elő, mostani
hangértéke: z + j (z-¹j³) lesz.

• 6. jelet is összerovásként kell értékelnünk, mert az H  (o/u) jelét széthúzta a rovó, hogy felül
jól láthatóvá tegye a betoldott      (n) betűt is, így az H + n (n-o/u) ligatúrát kapjuk meg.

• 7. jelet az alsó sor kezdőbetűjeként fogadom el.
• 8. karakter az általam ismertetett kelet-európai feliratokon 2-5 mellékjellel is előfordult már.

(lásd a ligatúra kimutatást.) Jelen esetben 3 és 4 mellékjelesnek van megadva, mindegyik
több változat lehetőségét is hordozza. Nem feltüntetve az elvetetteket, a szövegolvasatba
illőt adom meg:  F +  n +  v +  E  (e/é-¹b-n-¹t). Ez az összevonás 3 és 4 mellékjel esetén is
igazolható!

• 9–10. jelek akkor összeróttak: k (²k).
• 12.  jel  előttem nem ismeretlen,  előfordult  már  a  heidenheimi  avar  szíjvégzáró  felirat  4.

jeleként (2014. IV. n. év)1, ô (¹s) betű.
• 15. jelnek is új hangértéke lesz, feltűnően meg van nyújtva azt sugallva, hogy az -sz- betűt

ne hagyjuk ki belőle. Karakterét ' waw ' ~ a + v + y (sz-¹v-²l) betűsorral oldom fel.

A felirat betűsora balról-jobbra:

¹D-N-G-¹S vagy ¹D-N-G-²T-N  A/Á Z-¹J  A/Á N-O/U
                                                         2                               2                3        4       5         6

¹D E-¹B-N-¹T  ²K   A/Á-N ¹S ¹CS N-A/Á SZ-¹V-²L ¹J
                                                7           8           9-10       11     12   13       14              15       16
Hangzósítva:

(DaNuGaSÁ)DaNuGaTNÁ JoZANU  /  DE-BáNaT KiNA áS CSaNÁ SZoVaL áJ
azaz

Danugatná józanul, de bánat kínja ás, csalná, szóval állj!

Az első szó két változatából a feltételes módút fogadom el. Esetleg a „csaná” szó tovább gondolva
értelmezhető csalnál-ként is.
Megismerve a szöveget megkockáztatom, hogy az első jel – csak a teteje '  ' ᑊᐠ látszik –, valójában a
j (sz-¹j) ligatúra is lehetne, amivel szövegünket, ki is egészíthetnénk: 

(Száj) danolgatná józanul, de bánat kínja ás, csalná, szóval állj!

Végig  gondolva  a  szöveg értelmét,  talán  már  nem is  annyira  közhely az,  hogy „sírva  vigad  a
magyar”! 

*

A rovásjelek jelölésénél  felhasználtam  dr.  Hosszú Gábor  székely–magyar,  Kárpát-medencei  és  kazár  rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlapról. 2009.
Az idézett művek lábjegyzetét (...)-be adom meg.
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Végezetül kitérnék az alábbiakra: 
Meglátásom szerint nem tekinthető hibának, ha a rovó az összevonásokban a jobb érthetőség, az
alaki  betűkapcsolatok  felismerhető,  szerkesztése  érdekében  a  palatális  és  veláris  vonzatú
mássalhangzókat felcseréli! Ezt teheti, mert (meglátásom szerint) a magyar nyelv mássalhangzóinak
akrofoniás betűhangteste azonos!, vagyis a ¹k és ²k is „k”; a ¹t és ²t is „t”; a ¹b és ²b is „b” stb.
A mássalhangzók hangrendi jelölése – a látszat ellenére – nem bonyolítja, hanem követi, leképezi a
magyar  nyelv  sokrétű  analógiás  gondolkodását:  „a  dolgot  a  mássalhangzó,  a  minőséget  a
magánhangzó adja meg.” (Szücs Cecília) Dr. Marácz László Elhallgatott közép-ázsiai nyelvrokonaink
című könyvében úgy fogalmaz: „a gyök alapjelentését a mássalhangzók fejezik ki” (103.), amit aztán
rovásírásunk is lekövet.
Kaposvár 2016. 12. 07.
                                                                                   Delibeli József
                                                                                     építőmérnök
 

                                         

 

                      

 

 


