
AVARKORI ROVÁSEMLÉKEINK

Azt hiszem érthetem avarkor alatt mindazt a közel 330 esztendőt, ami a birodalmat alapító Baján
vezette  Kárpát-medencei  betelepüléstől,  Árpád  népének  megérkezéséig  tartott.  De  kik  is
tulajdonképpen az avarok? Idézek néhány kivonatot  Bakay Kornél  könyvéből:1  Az írott források
adatai  alapján történeti  ténnyé szilárdult  az  a feltevés,  hogy az avarok (amiként  majd később a
magyarok is!) menekültek, mégpedig a türkök elöl. Menander még azt is tudja, hogy a menekültek
húszezren lehettek.16/137 Theophylaktosz azt regéli, hogy ez a szökött néptöredék valójában nem is
avar, csak ál-avar. … Annak a Bajánnak, aki 567-ben megsemmisítő vereséget mér a gepidákra,
akinek puszta  jelenléte  elég  volt  ahhoz,  hogy a  longobárdok  568.  húsvétján  azonnal  elhagyják
Pannóniát,  aki  rövid úton térdre kényszerítette  a hatalmas Bizáncot,  Bóna szerint  „élet  és halál
kérdése volt”, hogy megtalálja  (?) a Kárpát-medencébe vezető utat?!20/138 … Mind a magyar, mind a
külföldi kutatók által az az elmélet a legelfogadhatóbb, hogy az avarok részben zsuan–zsuannok,
részben a fehér hunok, azaz a heftaliták.”41/142 
„A mai  napig  szakmai  berkekben  sem  tisztázott  megnyugtatóan  az  avar  nép  eredete,  néppé
válásának egykori területe.”34/142 
...Alapkérdés volna a nyelv ügye, azaz milyen nyelvűek voltak az avarok és a fehér hunok? Vannak
akik könnyedén nyilatkoznak, mondván vagy a török, vagy a mongol nyelvet beszélő népekhez
tartoztak,47/143 ám  a  kérdés  sokkal  bonyolultabb,  mivel  lényegében  sem  hun,  sem  avar
nyelvemlékünk nincs! Csak személy és méltóságneveink vannak ezek alapján pedig „az illető nép
nyelvéről, nemzetségéről biztosan ítélni lehetetlen.”
Nos ez is csak felszínes féligazság, mert azért vannak olyan kora és késő avarnak tartott leleteink –
igaz nem nagy számban –, melyeken rovás feliratok láthatók. Más kérdés, hogy nagyon fel sem
merült, hogy esetleg ezekhez talán nyelvünknek köze is lenne. 
Így aztán eleve eldöntött tényként kezelték a magyar kutatók is – követve az etnikai koncepciókat –,
hogy  e  feliratok  csak  türk,  ótörök,  ogur,  óbolgár,  dunai  bolgár  nyelvűek  lehetnek  és  ennek
megfelelően is keresték a lehetséges paleográfiai egyezéseket.
Egyedül Vékony Gábor tett kísérletet a környei kora avar íjfelirat magyar nyelvű olvasatára – amit a
magyar nyelv legkorábbi ismertté vált írott emlékének is tartott – és próbálkozott még némelyik
nagyszentmiklósi késő avar felirattal.
Részemről eddig sikerült igazolni négy avar-kori írásemlékről, hogy azok bizony magyar nyelven
íródtak! Ezek önálló írásként: A karcagi avar csatkarika más olvasata,2 a Környei avar íjfelirat,3 a
Heidenheimi avar szíjvég,4 valamint más írás részeként a mikulčicei csont ijvégfelirat.5 
Jelen írásban szeretném újabb avarkori leletekkel gyarapítani a magyar nyelvű feliratok sorát!

*
A negaui sisakfelirat
A  sisakfeliratot  Fehérné  Walter  Anna:  Az  ékírástól  a  rovásírásig  1.  kötetéből6 ismertetem
kivonatosan:  A keleti-Alpokban Negau mellett  több római  sisakot  fedeztek  fel,  amelyeket  Paul
Reinecke publikált 1950-ben. Az egyik sisakon jól látható rovásfelirat van.
„A német régészek természetesen germán rúnáknak tartják a jeleket és csak halk vélemény szól
arról, hogy esetleg késő etruszk katonaköteles, Róma szolgálatában álló rabszolgák viselték volna a
sisakot.” Tény, hogy a fejvédő valóban a legionáriusok felszereléséhez tartozik és írásbeli adatok
szerint  valóban  ismert,  hogy  Schoniák  környékén  a  6.  században  segédcsapatok  harcoltak  a
birodalom védelmében. A felirat azonban nem egyidős a sisak készítésével, hanem később került rá
valamelyik írástudó fegyveres ügyes vonalvezetésével. A 22. sorszámot viselő fejvédő betűzése a
német írástörténészek szerint un. alpi írásjelekkel HARIKHASTI TEIWAI, azaz "Harigast (Wotan)
istenek". (Vékony Életünk Könyvek)

1. Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. [Miskolc], Miskolci Bölcsészeti Egyesült, 1998.133-213.
2. www.leventevezer.extra.hu/Csatkarika.pdf
3. www.leventevezer.extra.hu/Kornyei.pdf
4. www.leventevezer.extra.hu/Avarszijveg.pdf
5. www.leventevezer.exta.hi/kazar%20feliratok.pdf
6. magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/anyanyelvunk/item/3492-az-ékírástől-a-rovásírásig-1 kötet/ ...?start=4 21-22.
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„Mentz régész azonban „CHARIZ” kezdetű szótövet sejt a jelekből, de a korai avarok – mint tudjuk
– sokszor használták a római és bizánci „nehéz fegyvereket” is, mint pl.  Csallány által tárgyalt
tiszavasvári vaspáncél.” (1958)
A felirat átmásolt képét megszámoztam:

                                    17 16  15      14       13  12  11    10    9     8     7      6        5    4    3      2     1

A rovásjelek állása alapján a felirat egyértelműen jobbról olvasandó. A jelsorban ismeretlen rovásjel
nincs is, hiszen az egyes és az összevont karaktereket is a kelet-európai ómagyar és a velük egyező
székely rovásjelek alkotják. Sőt az egyetlen „ismeretlennek” tekinthető: 

• 3.  jel  is  inkább  a  székely  N (ny)  betű  lesz,  mint  az  ómagyar N (¹s)  tükörképeként7

értelmezhető  n +  y  (sz-e/o) ligatúra. Feltehetően a korban egyidejűleg használt két  N  ~  N
tükörkép jelből az -¹s- később kikopott, s alakja a székely jelrendszerben – újításként – az
-ny- hangértékét kapta meg. 

Így  egy  újabb  -ny-  betűváltozattal ki  is  egészíthetjük  az  ómagyar  ábécét,8 aminek  előforduló
rovásjeleire a továbbiak során nem hivatkozom. 
Nézzük a többi jelet:

• 1. jel lehetne a későbbi székely -z-, de az ábécéből8 tudjuk, hogy korai jele fordított  '  z ',
tehát feliratbeli  állása alapján összevonásként  kell  kezelni.  A szóba jöhető ligatúraalkotó
jelek: a v (¹b), j (¹j), r (¹r) és hozzájuk a tükrözött z (³z). A feliratba a z + v (¹b-z³) illeszthető
be,  azzal  a  megjegyzéssel,  hogy a majaki  feliraton ez a  karakter  még ötvonalas,  vagyis
mindkét betű mellékvonala meg van húzva. A mostani alak egyszerűbb, tipikus példája az
egyes rovásjel rejtett elemeivel képezhető ligatúrának.

• 2., 6. és 14. rovásjel székely ' s ' -s- alakja ugyan csábító, hogy hozzá köthető összevonást
jelenthet,  de  nem erről  van  szó.  A székely s-t  eddig  egy korai  feloldásban  sem tudtam
dokumentálni, de a szövegbe illeszthető próbálkozása is eredménytelen. De nem is kellett
sokat keresni a megfelelő hangértéket, hiszen az itteni jel az  ómagyar È (¹g) betűnek csak
egy alakváltozata! Akár rögzíthetjük is a -g- betű írástörténeti alakulását a székely betűjelig:
ómagyar: È > a mostani 2. jel: A > székely: g. 

• 4., 9., 12. és 16. jel az y (sz) betűképe.
• Az 5. jel ligatúra, a D14. Majak-11 felirat hasonló 11. jele alapján, hangértéke: t + t (³i/ü-²t),

esetleg még bele érthető lehetne az -sz- betű is, de nincs rá szükség.
• 7. karakter is összevonás, a benne felismerhető: L (²l), a t (²t³) és az t (³i/ü) elemekkel t + t

(³i/ü-²l/²l³-i/ü vagy ²l³-²t/²t³-²l)  betűsorokat érthetjük, szintén -sz- nélkül.
• 8.  és  10.  karakter  első  ránézésre  lehetne  a  d (d)  jele,  de  gyanússá  teszi,  hogy a  ferde

mellékvonala feljebb van és jobb oldala inkább -t- alakú. Az alakjában értelmezhető: d (²d),
y (sz) és t (³i/ü vagy ²t³) jelekből számos variáció állítható elő, ezeket most nem sorolnám fel.
A szóba jöhetőt a szöveg értelme alapján választom ki. 

• 11-12. jelet különállónak gondolom, mert a -z- jelalak szét van húzva két különálló  y és  p
rovásra! A székely p p-alakú rovásjel korabeli hangértéke nem a későbbi -p- hang! Ómagyar
összevonásként a 13. v (¹b²) és a 17. j (¹j) hangok alkotják: (b-¹j/¹j-b).

• a 15. jel a széttagolt µ = /// (¹r) betű, de a ferde vonalak akár / sz-t és / ¹r-t is jelenthetnek.

7. 3-as felső jellel jelölöm a jobbról olvasott, tükrözött rovásjelet. 
8. Delibeli József: Egy majaki kőtömb rovásai. (ábécé a mellékletben) www.leventevezer.extra.hu/Majakot.pdf   
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A jelsor egyes szavait  az olvasási  kísérleteim során többféleképpen is  értelmeztem, ezeket nem
idézném fel, csak a legalkalmasabbnak tartott olvasatot adom meg. (2015. 12. 20.)
A felirat jelsora:

¹B-Z G NY SZ Ü-²T G ²L-I SZ-²D-Ü SZ ²D-Ü B-J SZ B G ¹R SZ ¹J
                                    1    2     3     4       5      6    7            8          9       10     11  12  13 14  15  16  17

BuZoGáNY iSZ ÜTeGeLI SzéDÜSZ DÜBeJöSZ BeGuRuSZ áJ
 Buzogány bizony ütegeli szédülsz, dühbe jössz, begurulsz, állj!

Az ' isz, ise ' jelentése: bizony. (Ballagi 623.)9 
Végül az olvasat alapján véglegesített ligatúrák: 
5. jel: t + t (³ü-²t), a 7. jel: t + L (²l-³i)), a 8. jel: t + d + y (sz-²d-³ü), a 10. jel: t + d (²d-³ü) és végül a
11. jel: j + v (b-j). 
Azt hiszem különösebben nem szükséges magyarázni a felirat értelmét, amit valóban egy katona
véshetett fel fejvédő sisakjára. Ütögesd csak ütögesd, legfeljebb szédülök, de ha begurulok akkor
állj, mert...!

*
Jánoshidai tűtartó felirata
A feliratot először  Csallány Dezső:  A magyar és az avar rovásírás10 című munkájából ismertem
meg,  amit  Jánoshida-Tótkérpuszta  (Pótkérpuszta,  Szolnok m.) avar  temetőjének 228. számú női
sírjából ástak ki, „négyszögű átmetszettel, hasáb alakú csontból” faragott tűtartó. „Emberalak és
rovásjelek  vehetők  ki  az  egyik  lapján.(35) „Ördögűzést  mutató  sátán-ábrázolás  és  négy rovásjel
látszik, balról jobbra való sorvezetéssel olvasva... 

A felirat átírása:
¹z ¹t ¹n ¹s = ' zatanas '  ~  ' szatanas ' azaz, szátáné.

Törökös  kezdésű alakja  egy latin  eredetű  műszónak,  amely nyelvünkben is  továbbél  sátán  szó
alakjában. Az első ábrázolás nem rovásjel, hanem a sátán fekvő alakja.”
Mint írja: „Ez az első eset, hogy hiteles avar rovásszöveg és avar használatú szó került elő VII-IX.
századi avar temetőből.” Végül megállapítja, hogy „az avar írásrendszer sem türk, sem szibériai
kapcsolatot nem mutat.”
Nem leszólva Csallány igyekezetét a „magyar nyelvű olvasatra,” de nem tudom értelmezni a sátán
„képi” és „szóalakú” megjelenését egy tűtartón! Mert miért is lenne e hétköznapi eszközön az ördög
képe, a sátánnal cimborál aki használja? De még ha valamilyen rosszindulatú mágikus tűről is lenne
szó, akkor is értelmetlen az alvilág urát a korban, nyíltan szólítani! 
Nos azt hiszem teljesen másról van szó!
Véleményem szerint  Csallány  rosszul állapította meg a rovásjelek hangértékét – pedig ismerte a
Don- és Kubán-vidéki jeleket –, az „n” állása alapján rosszul fogta meg az olvasás irányát, s nem
tett kísérletet a számozatlan két jel rovásként való értelmezésére sem. Én egyszerűen a jelsort az
alábbiak szerint írom át a már ismert ómagyar betűjelekkel:

¹T  E  ²T  Z-¹R  ¹D-¹R  A-²M
                                                                       4   3     2      1            5         6 

iT E Tű ZáRD RÁM
Itt e tű zárd rám!

Az 1.  jel  egyértelműen  a  H +  z (z-¹r)  összevonás,  ahol  a  -z-  vonalai  a  nyitott  ¹r-  vízszintes
vonalához igazodnak, az 5. jel – egy elfektetett a (²l) – jelentése így:     ̶ + < (¹d-¹r), a 6. ' n> ' alakú
karakter pedig az M + x (á-²m) ligatúra.

9. Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára. www.leventevezer.extra.hu/Ballagi.pdf
10. Epa.oszk.hu/01600/01614/00008/pdf/nyjame_11_1968_280-304.pdf 302.
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Csallány  ugyan  nem foglalkozott  a  másik  három oldalon lévő „ábrákkal”,  de  Fehérné,  László
Gyula nyomán közreadta6 azokat, mondván: „Főként a régész professzor által a c. / oldalon jelzett
„ligatúrás” kettős (?) jegyet hiányoljuk”... 

Idézek  még  egy  ábrát  és  három  megfejtést  Friedrich  Klára:  A  Jánoshidai  Tűtartó  néhány
megfejtése11 című írásából is, a jobb oldali kép Vásáry István rajza, Friedrich számozásával. 
Fodor  Ferenc  megfejtése  Csallány  négy  rovásjelére:  SaNiTaS,  mely  latinul  az  állhatatosság,
egészség, okosság, higgadtság, józanság. (Fodor, 37) 
Harmatta János: orchon és jeniszeji betűkkel fejti meg, türk írásként. Véleménye szerint a 3. oldal
bekarcolt szeg-zug vonal. Első oldal olvasata: „Leány dicsősége a varrás,” rajza:

A 2. oldalon szerinte a fejet két ovális körvonal veszi körül, tehát angyal, arkangyal. A halványan
látható rovásjelek értelmezése: „Légy boldog nővérem.” A 4. oldali halvány jelekkel kiegészített
olvasata:  „Isten angyala szerezz nyugodalmas lakóhelyet és üdvösséget neki.” Hát... inkább nem
mondanék semmit, Vékony úgyis kimondja!
Friedrich Klára is adott megfejtést. Az első oldali Harmatta-féle háromszög fejű emberalak rajzát
felülről  olvassa  – ami  helyes  –  összerovásként:  a  fej:  K,  a  test  I,  a  lábak S,  tehát  KIS,  ebből
következően valószínű  gyermekről  van szó.  A következő jelcsoportot  vízszintesen balról-jobbra
NZN (név) összerovásnak tartja. Utána NT jel, melynek értelme: SZENT (Lásd Nikolsburgi ábécé.)
Elválasztójel következik, majd: NB, a bekarcoló névjele. Tehát: KIS NZN SZENT NB.
Javaslatot tesz másik irányú olvasatra is: az első jel B vagy 10, N, R vagy elválasztó vonal, NT
vagy ZS és NZN összerovás. Ez után következik az emberrajz. Az első két jel lehet TÍZEN értelmű
is,  azaz  tíz  ember  vagy BENE,  tehát  név.  Ilyen  nevű  vitéz  élt  később  Ladánybenén,  sírjában
rovásírásos szíjvéget is találtak. (Vajon honnan tudja, hogy Benének hívták?)
A második oldal ábrázolása alapján egyetért az angyal jelentéssel. (Ez miért nem ligatúra, ha az
előző az?) 
Harmadik  oldal  igazából  egy kígyó,  ha  pontos  Vásáry  rajza.  Lehetséges,  hogy a  kis  gyermek
kígyómarás következtében hunyt el. 
Negyedik oldal összerótt NJO vagy NIO. Ez névjel vagy ezekkel a betűkkel kezdődő szavak első
betűi.  Lehetőségként  megjegyzi,  ha  Harmata  rajza  tévesnek  bizonyulna,  akkor  a  szövegnek
bajelhárító jelentése van, kígyómarás ellen. (Ez igaz is lesz.)
Természetes, ha valamilyen török olvasatról lehet szó, akkor arra  Vékony Gábor is tud megoldást
adni, melyet a könyvéből ismertetek.12 Összefoglalta az előzményeket: A tűtartót Erdély I. közölte
többször,2/182 foglalkozott vele Vásári István az avar kori rovásírásokról írott összefoglalásában,3/182

és Csallány Dezső.4/182 Az emberalakot Vásáry tamgának tartja5/182 a negyedik oldal tamgáját pedig
rovásjelnek.

11. www.rovasirasforrai.hu/Rovasiras/Megfejtesek_FK/Megfejtesek-25_A-Janoshidai-Tutarto.htm
12. Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. [Bp.] 2004. 182-191.
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„Sajnos  a  tűtartó  ma  már  elég  rongált  állapotban  van,  így  figyelembe  kell  lennünk  a  korábbi
rajzokra.” A különböző másolatok alapján végül is a négy rovásjelre két változatot rögzít: 

¥  X  y  X     vagy     2.     ¥  à  y  u
Az első változat első betűjét „a szarvasi feliratban b hangértékben találjuk, ... A második jel minden
ismert rovásírásban az s (türk s² ) jele, vagyis bs szövegrészt olvashatunk. A második változatban az
első jel a nagyszentmiklósi ṷ-val azonosítható, azaz az olvasat ṷs lenne. (Ezzel a változattal tovább
nem foglalkozik.) 
A harmadik jel az első változatban ligatúrának látszik, amelynek egyik eleme Q, a … szarvasi ö/ü
lenne. (Gondolom az X bal oldalán hajlítva látja e jelet, vagy nem találhatott alakhű fonémát, vagy
sajtóhiba.)  Ugyancsak  ligatúrának  látszik  az  utolsó  jel,  melynek  egyik  összetevője  a
nagyszentmiklósi, szarvasi  r – rovásalakja13 r – (beszúrás tőlem), a másik összetevője  Ῑ, amelyet
Szarvasról ismerünk a g jeleként.13 Az első olvasat tehát: b s ü/+?/ r + g.
E szöveget látva azonnal a szarvasi felirat Üngür szava ötlik fel benne, mely alapján a harmadik jel,
másik összetevője … a türk a ŋ változata, amint ívelt ŋ jelet ismerünk is.1/183 … Ez esetben a felirat
olvasata: ba sÜ ŋüri g vagy a második változat esetében: ba sÜ ŋü ri g
(Eddigi levezetése alapján inkább a ba s üŋü ri g jelsort vártam volna!)
Nem  lehetetlen,  hogy  az  utolsó  ligatúrában  az  i-t  is  jelölték,  de  jelöletlensége  sem  számít
szabálytalanságnak, ha a székely rovásírás ligatúráira gondolunk. (Igen, ha szükséges elővesszük a
székelyt is!) 
A második szó jelentése ʻ Üngürt ʼ. (Hozzáteszem csak magyarra lefordítva, a türk ŋ magyar -ng-
hangértéke  alapján.14)  Az  -ïγ/-ig  tárgyrag  ugyan  nem  járatos  a  mai  török  nyelvekben  …  az
ótörökben azonban uralkodó volt.1/184 
...A  bas  ige  jelentései  között  a  főbbek:  ʻ  nyom,  elnyom,  legyőz,  megtámad  ʼ4/184 ...  Ennek
megfelelően a jánoshidai tűtartó bas Üŋürig feliratának értelme: ʻ nyomd el ~ győzd le Üŋürt! ʼ (ha
már lefordítja, akkor Üngürt!)  Igaz egy sorral lejjebb már helyes: „A jánoshidai tűtartó  Üŋür-je
ugyanaz az ártó démon, mint a szarvasi felirat Üngür-je.”   
Figyelembe véve, hogy a felirat címzettje a tű: „nem lehetetlen, hogy a felirattal szomszédos oldal
tamgának tartott  jelei  értelmezhetők,  ...  A (jobbról-balra)  első jel  az î/i  és az  ŋ ligatúrájaként.”
A másikat: „ábécénk a/ä jeleként határozhatnánk meg. Azaz egy iŋä szót olvashatnánk.” Ugyan ezt
a szóalakot egyik felsorolt török nyelvben sem találja. „Ennek ellenére semmi okunk nincs arra,
hogy feliratunk bolgár–török nyelvében ne számoljunk egy iŋä ' tű ' szóval. (Szokásos elintézése)
Ennek megfelelően a tűtartó felirata a következő lenne: 
                                        iŋä bas Üŋürig! ʻ tű győzd le Üngürt! ʼ
Felveti ugyan: „Feltűnő a démonnévnél, hogy hiányzik a ν-protézis, amely pedig biztosan megvolt a
dunai  bolgárban,  s  megvolt  a  Kárpát-medencei  bolgár–törökben is.1/186 Hiányzik  a  ν-protézissel
együtt jelentkező  j-protézis is az  iŋä  szónál, ezért ezt a hiányt szabályosnak kell tartanunk.” Erre
három oldalon keresztül három lehetséges magyarázattal áll elő, amit nem ismertetek.
„Toldalék”  címszó  alatt  reagált  Harmatta  Jánosnak  a  jánoshidai  tűtartó  feliratáról  írott
dolgozatára,2/189 véleményét öt pontban összefoglalva. (Uő 189-191.) 
„Fényképek alapján dolgozik ... jellemző, hogy Harmatta mindenféle írásjeleket lát a tűtartó három
oldalán  (még  jó,  hogy a  szeg-zug  mintát  nem tagolja  betűkké),  azt  azonban  nem,  amit  annak
legkorábbi rajzolója világosan látott még 1940 körül.1/190 … ha amúgy is azt lát a fényképen, amit
akar, akkor a türk jelek igen szépen formáltak lesznek, … amit qïzïn kügi yedi formában olvas …
legfeljebb  qïzïn  küg yed formában olvashatnánk.  Ezt  pedig  (hibásan)  ʻ  leány dicsősége  varrj  ʼ
formában fordíthatnánk, csakhogy a küg is meg yed is igen ritka szavak. Harmatta ugyan csinál egy
yedi ' varrás ' szót, csakhogy ilyen értelemben a törökség általában egy yik stb. szót használ,1/191 a
yedi  nem is létezik.”  Ligeti  is kétségbe vonta, hogy a késő avar-kori feliratokat a türk rovásírás
segítségével lehetne olvasni.4/189 
Ebből talán ennyi elég is!

13. Vékony G.: az i. m. 164-165.
14. Uő. 162.
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Nos, elnézést e hosszúra nyúlt előzményért, de megértem a jó-szándékú sikertelen próbálkozásokat,
hiszen nekik nem állt rendelkezésükre az ómagyar ábécé, amelyet remélem most is eredményesen
tudok használni. Nézzük így a tűtartó feliratait. 
Az a. és 2. oldal
A tűtartót  a  korabeli  asszonyok  általában  szíjjal,  övükről  lelógva  viselték,  így  a  rajta  lévő
„emberkép”  függőlegesen  lógva  hordhatott  csak  információt,  adhatott  kommunikációs  értelmet,
üzenetet a szemlélő részére! Ez pedig akkor azt is felveti, hogy a rovásjelekből összerakott alakját
jobbról nézve, felülről-lefelé olvashatták is!
Fel is bonthatjuk  ábécénk alapján a képet az egymás alatti:  M (²m) +  d (²d) és a fejen álló  Ⴤ -²j-
ligatúrára, melyről már tudjuk, hogy akkor az a y +  (Ⴤ sz-²j) összevonása. A fejen álló -j- betű jobb
oldala jelöl még egy  n (n) rovásbetűt is.  Valójában az alsó ligatúra rész az  n +  Ⴤ +  y (sz-²j-n).
Jelsorunk felülről-lefelé:                             ²M-²D-SZ-²J- N 

eMeD  SziJoN
Emeld szíjon (szíjjal)

Valójában  az  egész  egy  ötletesen  függőlegesen  összerótt  ligatúra,  amit  akár  képi  ligatúrának,
betűképnek, szóképnek is nevezhetünk, ha ki akarod venni a tűt, tartóját a szíjjal emeld fel!
A b. és 1. oldal.
Ezen  az  oldalon  is  áll  egy  betűkép hasonlóan  az  előzőhöz,  de  ezt  a  másolók  már  eltérően
rögzítették. László másolatát felülről lefelé:
                                              Ⴤ (¹j), + d (d), n (n ) és fejen álló Z* (¹cs) rovásbetűkre,
                   Vásáry ábráját:  ᐁ (k?), + d (d), n (n) és fejen álló D* (²l) rovásjelekre bonthatjuk. 
Mindkét rajzon a  -d- betű keresztszárát a fekvő, lefelé néző -n- alkotja, az alsó ligatúra rész az
elsőn:  s* +  y (sz-¹cs)  vagy tükrözve (alulról)  nézve:  s +  y (¹cs³-sz),  az  '  D* '  pedig: (sz-²l)  vagy
tükrözötten: (²l³-sz). A fejen álló rovásjelet felső * inedexel jelölöm, hangértékére nem alkalmazom!
Hasonló ' ᐁ ' alakú jel van a heidenheimi avar szíjvégen4 -¹d- hangértékkel – alakja ott úgyan más
miatt  ilyen  –,  előfordul  a  ᐃ  (²k)  a  homoródkarácsonyfalvai  keresztelő  medencén  és  az
erdőszentgyörgyi kőfeliraton15 is. A betűkép hangzósítva: 

    László vázlata: ' ¹J-D-N-¹CS³-SZ ' azaz uJaDoN CsuSZ, vagyis ujjadon csússz... a tokba.
 Vásáry vázlata: ' ²K-²D-N-²L³-SZ ' azaz éKeD(eN) (i)LeSZ, kicsit sántít is ez az olvasat.

A legmegfelelőbb viszont az ' ¹J- D-N-²L³-SZ ' azaz uJaDoN iLeSZ,vagyis ujjadon (ujjadra) illessz
lenne, ami László és Vásáry hibrid rajzából jönne ki! (Ellenőrizni kellene az alakhelyességét.)

Ezen az oldalon van még egy rovásfelirat is, amit a széttagolása alapján felemelve, vízszintesen
tartva jobbról kell olvasni. Szinte már természetes, hogy ezt is mindenki másképpen látta, talán
ügyelve a szándékolt olvasatra is. Ezeket próbáltam külön-külön is értelmezni, de egyik sem lett jó.
Viszont  mindegyikben  van  átvehető  –  helyesen  értelmezhető   –,  „kiszemezhető,”  funkcionális
szövegrész. Ezért inkább az elfogadhatónak vélt 2015. 05. 21-i olvasatom jelsorát adom meg:

¥  £  n   X  
                                                                                      4    3   2   1

• 1. jel  -b-  vagy a -²d- betű,  b-ként a székely előfutára,  a -²d- még az  ómagyar ábécéből
maradó. Egy ideig mindkettő forgalomban lehetett, a késő avar feliratokon már csak X (b).

• 2. jel n (e/o). (jelölték ' y ' sz-nek, < ¹d-nek is.)
• 3. jel ligatúra: Ø + t (³i-n-a), azzal a megjegyzéssel, hogy a két mellékvonal kezdete eltolt.
• 4. jel szintén összevonás, mint: z + r = ¥ (z-²r), z-¹r esetén alakja Csallány jelével egyezne.

Hangsora: B E I-N-A ²R-Z azaz eBE INA őRiZ, Ebben Ina őriz! 
                                                       1  2      3           4
Az Ina esetén persze nem feltétlenül  Vékony „iŋä”  szavára gondolnék,  hanem inkább a tűtartó
tulajdonosának nevére, de akár az Ina, Inana, mint védő, óvó Istennő is szóba jöhetne! 

15. Delibeli József: Székely kőrovások. Mikes Internacional, (XV. évfolyam 3. szám) 2015. 50-57.
                                www.federatio.org/mi_per/Mikes_Internacional_0315.pdf

http://www.federatio.org/mi_per/Mikes_Internacional_0315.pdf
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A harmadik jelnél felmerülhet, ha a mellékvonalak az -n- szárához szimmetrikusan kapcsolódnak,
hogy a Z (¹cs) betű szára az -n- betű. Az ilyen karakter többféleképpen is feloldható: n + Z (¹cs-n) és
tükörképe, valamint n + y + Z (¹cs-sz-n), stb.

A kiemelt ligatúrával a ' B E ¹CS-SZ-N ²R-Z ' jelsort: eBE CsuSZoN öRiZ, 
azaz Ebbe csússzon, őriz értelemmel hangzósíthatunk.

Persze itt is, mint az összes rajznál felmerül az alakhű másolás kérdése. 
A c. és 4. oldal
Ezen  az  oldalon  két  ligatúra  van,  mondanom  sem  kell,  hogy  háromféleképpen  megadva.  A
szerencse talán az, hogy a különbségek nem befolyásolják a felirat értelmét.
László rajzát találtam a legalkalmasabbnak:

                                                                                                                     2       1

• 1. jel tulajdonképpen '  ¡ ' alakú ligatúra. Ez pedig könnyen felbontható az  ómagyar jelek
segítségével. Jobb oldali rész a balra dőlő tükrözött:  t (³i/ü) betű, a nagy J-szerű karakter
nem más, mint n + y + ˥ (j-sz-n) összerovás.

• 2. jel is összerovás, mégpedig a n + Y (²v-e/o) kapcsolat. Az -e/o- betű ugyan így van jelölve
a D19. Majak-16 felirat16 2. szintén -v- jelén.

A jelsor így már gond nélkül felírható és hangzósítható:

³I-J-SZ-N V-E azaz IJeSZeN eVE, vagyis Ijesszen evvel!
                                                   1           2

Ez akkor össze is függhet akár a 3. oldali kígyó képpel, hogy azt kell elijeszteni ezzel, de vajon a
benne lévő tűvel, vagy a felirattal? 
Vékony 185. oldalon megadott képén a 2. jel Y alakú, ami az -²l-  betűt vagy (v-²l) ligatúrát jelenti.
Az előző olvasat értelme ezzel jellel sem változik, az olvasat „ijesszen el” vagy „ijesszen evvel.”

*
Szentesi csontlapocska
Szentes, felsőcsordajárási avar temető 36. sírja,(36) 1905-ben egy csont lapocska került elő, amelyen
rovásjelek láthatók (118. kép).17 „Az átlyukasztás a jobb szélen látható, a bal szél rongált.

                                         118. kép                                                                        A felirat rovásjelei: 119. kép
A felirat rovásjeleinek olvasata balról-jobbra történik. Érdekes a kontúrvonalak használata. … Az
első jel hiányzik, rekonstruálnom kellett. Minden jel ismert” – mondja Csallány, majd felsorolja a 6
rovásjel hangértékét és megadja azok ismertebb azonosítási helyét.
„A felirat átírása:

(²t) ²m ²s i ²t ²k =  , temesítek!ʼ, azaz temessétek.

A felirat rendelkezés a halott eltemetésére, amelyet végre is hajtottak a rovásszöveg értelmében...
A Szentes felsőcsordajárási rovásemlék nyelvi bizonyítékkal is szolgál: az ugor nyelv a Kárpát-
medencében Árpádék 896. évi honfoglalása előtt 569-ban már megjelent a Tisza vidékén, mégpedig
az avarok útján. Az avarok nem pusztultak ki, nem szlávosodtak el, hanem töretlenül élnek tovább a
magyar nevet felvéve. Árpád török népe az avarok (álavarok) ugor nyelvében feloldódott, nyelvileg
felszívódott.”

16. Delibeli József: Majaki magyar rováskövek. www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20magyar.pdf
17. Csallány D.: az i. m. 303-304.
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Véleményem szerint Csallány  három dolgot is hibásan állapít meg. A feliratot jobbról-balra kell
olvasni. A 118. képről az első három rovásjelet helytelenül másolta le. Nem merült fel benne, vajon
miért  „kontúros” a három rovásjel? Véleményem szerint a kontúrvonalak is különálló rovásjelek! 
E három megállapítás alapján a feliratsort így rögzítettem:

                                                                           ¥       j 
                                                                                                                 10           6

                                                 y    y/  j   t y  y µ y     
                                                                                            9   8    7      5 4   3  2  1

Így már minden karakter azonosítható az ómagyar ábécéből:
Az 1., 3. és 4. jel az -sz-, a 2. és 9. jel az -¹r-, a 6. és 7. jel pedig a -¹j- betűt jelenti.

• 8. jel fejre állított Û* (o/u) betű, a jobboldalát értsd íveltnek. Hasonlóan fejen áll az -o/u- betű
a heidenheimi szíjvég 7. jeleként.4 A 8-9. jelet összevonásként is értelmezhetjük: (o/u-¹r).

• 10. jelet természetesen bele kell érteni a kép szerint, az -¹r- betű felülről nyitott részébe úgy,
hogy alsó része párhuzamos annak ferde vonalával. Az így módosított zárt karakteralak is az
előző felirat 4. jeleként már megismert  (²r-z) ligatúrát jelenti.

Betűsor és hangzósítása:
SZ ¹R SZ SZ I ¹J ¹J U-¹R ²R-Z

                                                                     1    2    3     4   5  6   7   8-9       10   
SZoRuSZ SZiJ uJ UR öRiZ azaz Szorulsz szíj, új úr őriz!

Vagyis nincs másról szó, mint a csontfüggőnek (amulettnek)   új  gazdája van,  aki új,  szorosabb
szíjra fűzve viseli azt! (Vékony szerint a szentesi csontlemez „felirata” kései hamisítvány! Uő: 212.)

*
Vékony Gábor  hivatkozott könyvében12 közöl még négy avarkori rovásfeliratot. Ezeket általában
bolgár–török vagy valamilyen más török nyelven olvassa. A jeleket egybeveti a nagyszentmiklósi,
szarvasi  tűtartó  általa  „olvasott”  –  véleményem  szerintem  nagyrészt  hibásan  megállapított
rovásjeleivel –, ezért a továbbiak során nem ismertetném részletesen Vékony levezetéseit, már csak
helytakarékosság miatt sem, mert ezek hosszabbak lennének, mint az én magyar nyelvű olvasat
levezetésem! Hogy ne csak én kritizáljam Vékonyt, közlöm Szekeres István: A székely és az ótörök
írás jeltörténete18 című könyvében megfogalmazott „egyet nem értéseit” is. Ő legalább az ótörök és
székely jelek közötti kapcsolatot, jeltörténetet feltárva, igyekezett magyar olvasatot keresni!

Az Ozora-tótipusztai lelet edényfelirata19 
Garam Éva  1976-ban két régebben ismert avarkori lelet tárgyain rovásjeleket talált, írja  Vékony.
A tótipusztai felirat5/192 (Garam átrajzolását szívességből személyesen ellenőriztem. Az általa rajzolt
utolsó jel hiányos): 

                                                                                4          3     2           1
A felirat lényegét a 2-3. karakterben, a jól ismert török (r + i y) sïγ szóban látja, amelynek jelentése:
ʻbeleférʼ1/193 „Ez a jelentés hordozza a felirat értelmét. … Az első jel viszont a ʻ10ʼ szám általánosan
használt  jele.2/193...  Az  utolsó  jelet  az  ačïqtaš h (H)  jelével,  esetleg  a  nagyszentmiklósi  χ jellel
azonosíthatjuk, világos azonban, hogy egyikkel sem azonos. Török igejelként itt az -r aoristos jelet
várhatnánk … Tudjuk azonban, hogy a csuvasban ma a praesens futurum jele  -t- (-D-)... A t  jele
ugyan eltérő a nagyszentmiklósi írásban (beszúrom: t20), de Kazáriában találkozunk T alakú t jellel
is (Xumara). Ugyanilyen t jelet ismerünk Ačigtašról.

18. Szekeres István: A székely és az ótörök írás jeltörténete. Bp. 2008.
19. Vékony G.: az i. m. 192-196.
20. Vékony G.: az i. m. 151.
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Majd nagy bölcsen lefordítja a  ʽ10ʼ számnevet  is  bolgár–törökre,  mert  „számolhatunk a hosszú
magánhangzó diftongizálódásával, ennek megfelelően ṷon ~ ṷon alakot olvashatunk.”
A tótipusztai ezüstedény felirata tehát:

ṷon sïγat azaz ʻ 10 (egység) fér bele ʼ
„A tótipusztai  felirat  tehát  az  onogundurok  hagyatéka,  s  nyelvünk  emlékét  őrzi  –  ez  a  nyelv
világosan bolgár–török volt. (Vajon tőlük tanultunk meg magyarul?)
Szekeres sem ért egyet Vékony olvasatával.21 Ő legalább a feliratot a piktogram jelek alapján kora
avarnak tartja. A „különálló” piktogram olvasata: eb. Második az y s (sz) betű. Harmadik a ʼ rét ʼ U
(No. 22.) akrofoniás  r hangértékű, és az  ʼ  íj  ʼ i az akrofoniás  í  hangértékű betűinek ligatúrája...
Negyedik az T ʼ at ʼ (No. 20.) piktogram. 
A teljes felirat „vegyes” (piktogramokból és betűkből álló) olvasata:

ʼ eb szeri at ʼ mai nyelvünkön: ʼ eb szeri aty ʼ (Eb szeri atya)
A felirat az edény tulajdonosának nevét jelöli...

Vajon ábécénk betűivel hogyan tudnánk hangzósítani a rovásjeleket?
• Az 1. jelben túl van hangsúlyozva az  x (a/á) betű, ami egyedüliként nem jelentheti az „a”

névelőt,  mert  azt  nem írták  még ki!  Vonalainak túlhúzása  pedig  két  további  hangzót  is
jelenthet: X (²d) és < (¹d). Ezeket a rovó kénytelen volt az a-nál kisebbre róni, hogy elkerülje
velük a félre érthető X rovásalakot. Ezt figyelembe véve az első jel akkor az  x + X (²d-a/á)
vagy x + < (¹d-a/á) ligatúra, amit aDA, áDA (álda) vagy iD A-ként hangzósíthatunk.

• 2. jel az -sz-. 
• A 3. karakterről ' ¢ ' már ránézésre is látszik, hogy ligatúra. Beszédes az r alak ami jelentheti

az -¹r- betűt, de a (²k³-³i/ü) tükrözött összevonást is, a ²k³ önállóan látható a majaki amfora 2.
és  9.  jeleként,  az  t (³i/ü)  ismert  több  majaki  feliratról.  A ráültetett  ferde  vonal  sem
ismeretlen, hiszen ez sem más, mint a ligatúrákban gyakori  g (¹r) betűalak. Viszont nem
valószínű,  hogy két  értelmetlennek  tűnő  -¹r-  összerovás  együtt  lenne,  így megoldásként
(³i/ü-²k³-¹r) adódik.

• 4.  Talasz-völgyi  T „at”  jel  esetleges  átvételére  azért  nincs  szükség,  mert  az  ómagyar
hangsornak van sokkal többet tudó veláris  b -¹t- betűjele, amivel az „at” is kifejezhető. Új
hangzóra pedig a felirat olvasatához nincs szükség, így marad csak a ligatúra lehetősége.
Alakja kínálja a  X (²d),  j (¹j) és a tükrözött  j (¹j³) jeleket, de ezekkel nem jön ki értelmes
összevonás. A felső rész viszont összevethető a v (¹v) rovásjel elnyújtott ' ʍ ' alakjával, ami
a hódmezővásárhelyi és ladánybenei gyűrűn is ebben a formában van róva. Karakterünk
akkor a X + ʍ (¹v-²d) betűsor. 

(2015. 05. 14.) olvasatom átírása és hangzósítása:

¹D-A SZ ¹R-²K³-³I ¹V-²D, azaz iD Aʼ SZoRaKI VeD
                                                     1      2          3             4

Idd ah (a) szóra ki, vedd!
Inkább az archaikus ' idd ah ' szóra gondolnék, ahol az ' ah ' ősi határozott névelőnk (Cz-F. 4.), a -h-
később majd lekopik, mint a d > gy-vé lágyulásával az ' igyá ' szóra!

*
Rovásleletek a kunágotai korsón22 

„A kunágotai ezüst korsó rovásjeleinek felfedezése is Garam Évának köszönhető.1/197 
… A két jel esetében kézenfekvő lenne tamgára gondolnunk, s a két jel elég távol is van egymástól
ahhoz, hogy összeolvassuk azokat. Azonban a második jel olyan egyértelműen a t  (Tótipusztán is
meglévő) jele, hogy meg kell kockáztatnunk: igen rövid felirattal állunk szemben.

21. Szekeres I.: az i. m. 207-208.
22. Vékony G.: az i. m. 197.
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Ennek első jele ismeretlen. A második jelet at formában egészíthetjük ki, ez az általánosan elterjedt
tör. ät ʻ név ʼ (čuv. jat) szóval azonos. Mivel azonban … a jelbe az ϊ/i jelet is beleolvashatták, nem
elképzelhetetlen egy atϊ  ʻ neve ʼ értelmezés sem …  az első jel csak tamga lehet, amelyet névként
olvastak: N. atї  ʻ N. (a) neve ʼ
Ez a felirat nyilván a korsó tulajdonosát jelöli … inkább valamilyen köztörök idiómára gondolnánk
és nem bolgár–törökre. … A leletegyüttes a 7. század elejére keltezhető.”3/197 
Szekeres  is  kifejezte  egyet  nem értését.23 Szerinte  abból  kell  kiindulni,  „hogy a korai  avarok –
miként a hunok is  – piktográfiával rendelkeztek,  amikor a Kárpát-medencét elfoglalták.  … Két
piktogramot látunk, amelyek közül a jobboldali betűjellel (betűvel) alkot (mai felfogásunk szerint
szabálytalan) ligatúrát. … Esetünkben a betűírásba átmenetet  alkotó, igen korai ligatúrát látunk,
amikor  a  rovó  a  ʼ  d ʼ  betű  „tájoló  mellékvonalával”  a  ʼvasʼ  (nyílhegy)  piktogram jobboldali
vonalának alsó részéhez csatlakoztatta.  ...  Olvasata:  vas  +  d  (betű).  Korabeli lehetséges kiejtése
vos(a)d lehetett, amely ma személynévként és Vasad helységnévként is ismeretes.” 
A második jelnek „nem ʼatiʼ (név) a jelentése, hanem nyelvünk szerinti ʼat  > aty ʼ. A nikolsburgi
ábécében még a piktogram jelentése van „hangértékének” leírva: „athy” (aty).  
A felirat teljes olvasata: Vosad at, vagy Vasad at (Vasad aty)
Az  T ʼ at  ʼ szóból képzett véghangzó  t  hangérték – ami a székely  ty  betű esetében már  t > ty
változáson ment át – egyértelműen bizonyítja a felirat magyar nyelvűségét.” 

Hát én ennél egyszerűbb bizonyítékot mutatok be:
• Az 1. ligatúrában annyira hangsúlyos a székely -s- betű, hogy csodálom, hogy nem szúrt

szemet! Számomra egyértelmű az s + X (²d-²s) összevonás. Így új hangzóként fordul elő – a
később székely -s- betű –, ami most az s (²s) rovásjel, az N (¹s) párja, ezzel ábécénket ki is
kell egészítenünk!  

Magyarázatra szorul a -²d- betű alsó helyzete. A rovó logikusan cselekedett mikor a d-t alulra rótta,
mert így érhette csak el, hogy a -²d- kezdő betű legyen. Ha azt feljebb – középen – jelöli, akkor már
joggal merülne fel az X + s (²s-²d) változat!

• 2. jel már ismert: (¹v-²d). 
A felirat átírása magától értetődő:

²D-²S ¹V-²D azaz éDeS VeD
Édes vedd!

Ami bizonyára a korsóban tárolt ital milyenségére vonatkozik!
*

Rovásjelek a Kiskőrös-vágóhídi kehely talpán.24 
A Kiskőrös-vágóhídi avarkori temető 1. sírjából előkerült kehely talpán rovásjelek találhatók.1/198 
A sír az ún. középavar korszakba tartozik.2/198 „A László Gyula által ismertetett rovásjelek mellett
Garam Éva egy halványabb, más jellegű, jobbra forduló, fekvő V alakú jelet fedezett fel (szíves
közlése alapján hivatkozhatok erre3/198 ) Vékony szerint ez a jel nem egykorú a többivel, együtt nem
értelmezhetők.

Az első jelben a párthus írásra visszavezethető ívelt pë 2/199 egyenes vonalú változatát látja. „Vagyis
a felirat első jelét  p-nek olvashatjuk. A második jel kétségkívül ligatúra. Ennek egyik összetevője
egy világosan felismerhető  a/ä, (a) a másik pedig … az ismert  t  (T) jobbra forgatott alakja …
inkább egy p ta/tä olvasatát választanánk a feliratnak. Természetesen ebben az esetben is többféle
értelmezési magyarázat lehetséges. … végül egy puta  személynévre gondol, aminek az az előnye,
hogy e név zöngésült változata Nagyszentmiklóson Buta(ul)

23. Szekeres I.: az i. m. 205-206.
24. Vékony G.: az i. m. 198-201.
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... Bizonyos nehézséget jelent ebben a kapcsolatban a szókezdő p és b szembenállása. A szókezdő
b- azonban a török nyelvekben korábbi p-ből származik3/200 igaz a csuvasban ma ennek képviselete
csak p-4/200 ez azonban másodlagos fejlődés eredménye, mert a b- megvolt a dunai bolgárban, meg a
volgai bolgárban is.
… Az edény feliratának legvalószínűbb olvasata tehát: Puta ʻ Puta ~ Buta ʼ. Hogy ez a Puta ~ Buta
személynév összefüggene egy ʻ tevecsikó ʼ jelentésű szóval,5/200 abban persze kételkednék.”
Végül felveti, hogy a felfedezett új jel (a 3.) szám lehet, a X felét az 5-öt jelöli.

„Ismét nem értünk egyet  Vékony Gábor  olvasatával írja  Szekeres.25... a felirat első jele a  j ʼ  jó  ʼ
(No. 3.) ideogramma vagy  ʼ  j  ʼ betű, … a második jel ligatúra,  amelynek első összetevője egy
jobbra forgatott T ʼ at ʼ (No. 20.) piktogram, … A ligatúra csatlakozott a betűjének az ʼ ag ʼ (ág) szó
korabeli ʼ a ʼ akrofoniája adta a hangértékét. … A ligatúra olvasata: at + a = ata. Vagyis: a felirat
igazolja, hogy az T ʼ at ʼ piktogram jelentése valóban ʼ at ʼ volt (és nem a török ʼ ata ʼ) … A < jel d
hangértéke kis vízfolyásokat jelentő szavak esetében mint:  Séd,  Jád,  Érd – véghangzóként fordul
elő, s ez minden szempontból megfelel a < ʼ csermely, lefolyó, patakocska ʼ piktogramból képzett
betű hangértékének. A szóvégi -d kicsinyítő képző. A felirat „vegyes rendszerű” (piktogramok és
betűk) olvasatával:    

jó at a d (jó atyád) 
A felirat ajándékozás alkalmával kerülhetett a serlegre.

Nos, akkor olvassuk már el magyarul a feliratot.
• Az 1. jel valóban külön áll, értelme nem vitathatóan: j (¹j) ómagyar rovásjel.
• A 2. karakter ligatúra, mely két részből áll: kezdőjele az előzőekből már jól ismert T (¹v-²d)

összerovás, mely egy nagyalakú a (²l) betű szárára fektetve „áll”.              
            A jelsor betűjelei: (¹v-²d-²l). 

• A 3. jel pedig a < (¹d).
Olvasatom:                 ¹J ¹V-²D-²L ¹D azaz Jó VeD eL iD, vagyis Jó vedd el, idd! 
Indokolható egy másik olvasat is, ha figyelembe vesszük, hogy a viszonylag egy sorban álló jelek
fölé  miért  magasodik  megkülönböztetően,  megnyújtott  szárral  az  a  -²l-. A jelet  értelmezhetjük
felülről-lefelé is: y + a (²l-sz) összerovásnak, mellyel az újabb olvasat: 

¹J ¹V-²D-²L-SZ ¹D azaz JaVaD LeSZ iD, vagyis Javad lesz idd!

Javadra válik idd! Valószínű ez az eredeti szándék szerinti felirat!
*

A Budapest-Tihany téri kehely
Vékony könyve 202. oldalán közöl egy a rákosfalvi avar temető 5. sírjából előkerült feliratot: „az
ezüst kehely talpán a következő bekarcolt jelek láthatók:1/202 

| y | 
Meglátásom szerint ez egy nagyon is ötletes összevonás! A karaktert felismerhetően, széttagolva: az
r (¹r) és az -r- ferde vonalát sz-re fordított y (sz) betű alkotja.

Az y + r (¹r-sz) ligatúra olvasata pedig: ¹R-SZ, vagyis: RoSZ azaz Rossz!

A feliratot  valószínű  az  karcolhatta  a  kehely  talpára,  akinek  nem  ízlett  a  benne  lévő  ital,  s
véleményét így kívánta az utókor tudomására hozni.
Egy későbbi  visszaellenőrzés során tűnt csak fel, hogy miért is írja  Vékony: „Kétségtelen, hogy a
fekvő  V  alakú  jel,  amely  azonos  a  kiskőrösi  kehely  számjelével  más  időből  és  más  kézből
származik,  mint a három függőleges vonalból álló jel,  mely világosan tamga. Nem dönthető el,
hogy  melyik  a  korábbi  vagy  későbbi.  A  számjel  meghatározása  egyértelmű.  A  kiskőrösi
segítségével: 5.” 

25. Szekeres I.: az i. m. 210-211.
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Megadott hivatkozásában és Fehérné közlésében is ez a kép van:26 

Így már érthető Vékony magyarázata: a „tamgát” nem tudta törökül értelmezni, a ' x ' meg ami nála
eddig a d-t jelentette, legyen inkább „5”. (mértékegység) Természetesen az előző kiegészített képi
olvasatom: ʼ Rossz A, Rossz Ah ʼ sem lehet jó.
Másként kell hangzósítani az első karaktert:

• Az első jel jelenthet: -¹r- betűhangot, de (¹r-sz), (sz-¹r), (sz-¹r-sz), illetve (¹r-sz-¹r) ligatúra
változatot is.

• A második jel egyértelműen az x (a/á).
Többféle hangzósítási változat is adódik, jobbról nézve: 

 ' ¹R A/Á, ¹R-SZ/SZ-¹R A/Á, SZ-¹R-SZ A/Á és ¹R-SZ-¹R A/Á '  
Ezekből ide illő feloldásként az:

¹R-SZ A, vagyis uR-iSZA, azaz Úr issza! (Úr igya!),

olvasatot adom meg, hangrendileg helyesen a semleges ºi-vel.27 
A karakterben  beszédes  példáját  látjuk  annak,  amit  „Felülvizsgáltam”  című  írásomban,28 úgy
fogalmaztam:  „a rovók összevonásainak  egyénisége  igazodik  az  írásrendszer  évszázadok  során
letisztult logikai rendszeréhez, élve az egyéni kifejezésmód rendszerelvű szabadságával!”

*
A jutasi vadászsíp feliratai.
Szekere István  írja:29 „A jutasi  125. avar sírból előkerült  vadászsíp csontrajzán(323) olyan „nyelvi
tanuk”  jelennek  meg  előttünk,  amelyek  írástörténeti  összefüggéseik  kapcsolatrendszerében  …
igazolni  tudják  alkotóik  nyelvét.  …  Jól  ismerjük  viszont  a  „későavar”  jelrendszer  betűit,  s  a
vadászsíp rajzán látható piktogramok nem tartoznak a „későavar” rendszerbe. A székelybe viszont
igen.
A székelyek az X ʼeb ʼ piktogramból (lásd No. 21.) a b- hang jelölésére szolgáló betűt alkottak. … A
legfelső eb piktogram alatt a D ʼbemegy, behatol, öl, megöl, lemészárol ʼ jelentésű kínai piktogramot
látjuk (lásd No. 54.), amely a hunoktól átvett piktogram az ótörök ábécének lett č, ğ hangértékű
betűje.
Az alsó ʼ eb ʼ hasa alatt és a fűrészfog-szerűség alatt is a r ʼ rét ʼ (No. 22.) piktogram rajzát látjuk.
Az utóbbi helyen két példányban is, melyek közül az alsó ligatúrásan össze van vonva a G ʼ jég ʼ
(No. 23.) piktogramjával. S hogy ne tévedhessünk: fölötte külön is oda van karcolva a ʼ jég ʼ 

piktogramja. Így a „feliratos csontrajzról” leolvashatjuk, hogy téli,  jeges (havas) réten futnak az
ebek. Téli vadászat ebeit látjuk.” (Talán még sem ez, az egyedüli megoldás.) 
Azt  hiszem  Szekeres  téved mikor  úgy véli,  hogy az avarkori  magyar  feliratok  nem betűírások,
hanem jórészt piktogrammok voltak!

26. Fehérné W. A.: az i. m. Avar rovásemlékek. 16/42.
27. Tóth Bálint: Az ősnyelvről. https://www.yotube.com/watsh?v=PGQ8QAx-Lvw
28. Delibeli József: Felülvizsgáltam Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
29. Szekeres I.: az i. m. 202-204.

http://www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
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Nézzük mindjárt az írásából átvett fekvő ábrán a jobboldali kutya fölötti rovásokat, amit felállítva
jobbról, felülről-lefelé, így írnék át: '  D  X  nn '.  Nem egyértelmű az első jel, ami lehet két enyhén
hajlított -sz- vagy -n- betű és ezek variációja, de felmerülhet akár a G (gy) betű is.
A mellette lévő kutya felett is van egy ' X ' rovásjel. Úgy gondolom a kétfajta kutya alapján a felirat
is két szót jelenthet. 
Az első felirat: 

• egyik átírás alapján: D X nn azaz N N B/²D SZ-²L, vagyis iNeN BeSZéL vagy iNeN DíSZeL
• egy másik alapján: D X G azaz GY B/²D SZ-²L, vagyis íGY BeSZéL vagy íGY DíSZeL 

Az egytagú felirat:  X, ami vagy -b- vagy -²d- hangértékű. Valószínű a két felirat között kapcsolat
lehet, de nem valószínű, hogy mindkét hangzó egyidejűleg is érvényes lenne, így választanunk kell!
Úgy értelmeztem, hogy a -b- betű megfelel, mint:

iNeN vagy iGY BeSZéL  ' B '
A ' B ' karakter feloldható, mint eB (kutya) vagy esetleg hangutánzó szóként, mint: Baʼ (Vaʼ), ami
talán  az  előzőnél  jóval  testesebb  (komondor,  kuvasz?)  ugatását  utánozná.  Inkább  hajlanék  a
hangutánzó szóra, mint az -eB- (kutya) kiírására, mert az a rajzról felismerhető, szükségtelen azt
külön is megnevezni, hogy ez egy eb! Ha viszont a síp „beszél”, akkor „kutyául beszél”, vagyis az
ugatást utánozza, ami vadászsíp estén talán elfogadható érvelés, ismert őz,- vadkacsa hangját utánzó
vadászsíp. Ez esetben az „ugató” síp vadhajtóként, vadat felverőként szolgálhatott. 
Végül, ha rendhagyó módon is, a feliratot így értelmezném:

Innen (így) beszél (szól) baʼ (vaʼ)!

Vannak a sípon még más helyen is rovásjelek, talán egyet még érdemes értelmezni, amit kivágtam a
képből:

A hosszútestű kutya (agár) fölött és alatt is vannak rováskarakterek, melyek össze is tartozhatnak.
• A felső jelet kétféleképpen is értelmezem, úgymint ' F ' (sz-¹t³) ligatúra és alatta az ' — ' (¹r)

betű,  de  összevethető  a  háromszög-szerű  rész  a  ladánybenei  gyűrű  -g-  jelével  (s -s-
belsejében alul egy vízszintes vonalka),28 a háromszög baloldali hosszabbított oldala az    '     
' (¹r) rovásjelet is  jelentheti.

• Az alsó jelben  Szekeres  az  r a „rét” piktogramot értelmezi, ami az  ómagyar (¹r), de ferde
vonalának túlhúzása alapján lehetséges az d + r (¹r-d) összevonás is.

Talán két olvasat is előjön: ' SZ-¹T³-¹R / ¹R ' vagy ' ¹R-D ' azaz uSZíT Rá / úR vagy uRaD
Uszít rá úr! vagy Uszít rá urad!

Ami talán összhangban is lenne a hajtó, futó agár képével.
*

Vékony  megemlít  még könyvében (208-10.)  leleteket,  általa  bizonytalannak tartott  feliratokként.
Ismerve elhivatottságát,  ha valamit nem tud valamelyik török nyelven olvasni,  az  nála biztosan
bizonytalan kategória  lesz.  Ezért  megadott  hivatkozásait  leellenőriztem,  s  véleményemet  az
alábbiak szerint közlöm. 

Kiskőrös-Cebepuszta
„Hengeres, csont tűtartón három X-alakú jel.4/208 E jelek bizonyosan nem betűk – mondja Vékony –,
legfeljebb számjelként magyarázhatnánk őket,  azonban a tűtartó másik felén három kör látható,
közepükben ponttal, ezért világos, hogy egyszerű díszítéssel állunk szemben.”
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Nos nézzük csak meg ezt a számjeles képet!

A legnagyobb  jóindulattal  sem tekinzhető  két  jel  számjelnek,  mert  mire  is  vonatkoznának  egy
tűtartón? Ha meg azok lennének, akkor vajon milyen számértéket is jelentene a két kiegészített
mellékvonalas X?
Természetesen e jelek is ómagyar rovásjelek, melyek több változatban is hangzósíthatók!
1. változat: a kiegészítés a j (j) betű:
                             ↽                         

X-⁊     X    X ~  átírása: ' B  J-B  J-B ' azaz BuJ-BeJeB, vagyis Bújj beljebb! 
                         3         2     1                         1     2       3
2. változat: a kiegészítés az A (a/á) betű:

X-A   X- A   X (az első -a- vízszintesen a b-n) ~ átírása: ' B A-B  A-B ',
                                  3        2      1                                                                                   1    2        3

amit talán így lehetne hangzósítani: ' Be ABA Be ', de a véghangzó nincs jelölve! 

3. változatban: a 2. jelen felül a fekvő A (a/á), a 3. jelben pedig a j  (j) betű lenne:

⁊- X  X-A  X, átírása: ' B A-B B-J ', hangzósítva: aB A-Be BuJ, vagyis: Abba bebújj!
                   3        2    1                    1     2       3
Láthatóan  kifogástalanul  értelmezhető  az  1.  és  3.  változat,  de  szerintem az  első  lehet  az  rovó
szándéka szerinti. 

*
Szekszárd-Palánk
Vékony  előadása  szerint:  „egy 6-8.  századra  keltezett  avar  temető  egyik  sírjában  egy csontból
készült  gyűrű  került  elő,  amely  kengyelszíj  bujtatója  volt.” A rajta  lévő  jelek  közül  Kárpát-
medencei rovásjelként a p (z) és µ (γ) betűket azonosította, az utóbbit: „a korai időben valószínűleg
a  g jelölésére használták, így esetleg meggondolható, hogy a kengyelhez használt gyűrűn esetleg
éppen az izeŋge szó állott (a z melletti jel lehet az a/á és ŋ ligatúrája) ez azonban bizonytalan marad,
és nehéz lenne határozottan kiállni egy ilyen feltevés mellett.1/208 (Tör. izeŋge = kengyel.)”  
Átmásoltam a hivatkozás 4-es számú rajzát:

Jellemző Vékonyra, hogy meg sem fordult a fejében a négy azonosítható – p, A, X, µ –  székely jel
ellenére sem, egy magyar nyelvű olvasatnak legalább az elvi lehetősége!
Ha nem mindenáron török feliratot keresünk, akkor az  ómagyar rovásjelekkel is olvasható lesz a
felirat. 
Vegyük  figyelembe,  hogy  pici  tárgyon,  kis  helyre  írt  szövegről  van  szó,  amiből  adódóan  a
jelkapcsolatok sorrendje is más.



15
A kép betűjeleit így helyettesítem be: 

                                                      ⎛⊣ (¹r-o)            p     z

                                                                  k  ²k/²r             A     a/á
                                                                                2                               1
                                                                                               X  ²d/b

                                            Û   o/u              y/ y (sz-¹r)
                                                                                4                               3
Láthatóan, egyet kivéve, a karakterek ligatúrák, amelyekben a betűjelek egymás alatt függőlegesen
következnek a vízszintes helyhiányból adódóan.
Úgy gondolom nem szükséges indokolnom az előzmények alapján a betűjeleket, így megadom azok
olvasási sorrendjét:

Z-A/Á  ¹R-O-²K     /    ²D/B-SZ-¹R  O/U 
                                                      1              2                             3                 4
Ezt már könnyű hangzósítani:           ' ZÁRO éK  /  eD SZaRU ' azaz Záró éked szarú,
mármint a kengyel bujtatója.
Megjegyzem a  2.  karakter  n +  H (¹r-o/e)  ligatúrája  – az  -r-  baloldala  befelé  ívelt  –  azonos  az
alsószentmihályi  kőfelirat  jelével.5 Az  X rovásalak  -²d-  hangértéke  igazolja,  hogy a  felirat  kora
avarkori. A 3. karakter  µ alakját pedig azért húzta szét a rovó, hogy az -sz- betű is észrevehető
legyen.

*
Homokmégy-halom
„Késő avarkori temető 102. sírjában egy díszített agancsból készült bogozón rovásjeleket véltek
felfedezni,2/208 írja Vékony. A bogozón azonban csak bekarcolt díszítés található.” 3/208 
Bemutatom, hogyan lesz „tudományosan” bizonytalan egy felirat azáltal, hogy az elismert kutató
azt  nem tudja  értelmezni!  (Ugyan felvetődik  az  első  hivatkozásban,  hogy az  A talán  a  későbbi
székely–magyar -a- betű és a jánoshidai jelhez hasonló 2. jel talán a -z-.)  
A feliratot kivágtam a hivatkozás 6. képéből:

                                                                            3  4                2                   1

Vajon mi lehetett a díszítésnek tartott bekarcolások értelme? Kár, hogy erre nem kaptunk javaslatot,
pedig egy hal talán még azonosítható is lenne.
Nézzük csak meg alaposan a nagyságával kiemelt 1-3. rovásjelet:

• 1. jel vitathatatlanul az x (a/á).
• 2. karakterben a jutasi síp ' ᐃ ' alakú (g) betűje dominál, belsejében a három vízszintes vonal

a  p (z)  betű,  míg  a  felülről  lefelé  domború '  ⁔  '  háromszögalap  az  n (n)  rovásképe.  A
kiolvasható ligatúra: n + p + ᐃ (g-z-n). A túlnyúló bal oldal valószínű nem ide tartozik.

• 3. nagyalakú jelben a fejen álló d* (¹d) betű alakja emelhető ki, amelyhez felül kapcsolódik
még egy  Y (¹v) vagy  t  (²t) betű, alatta pedig az  n (n) ismerhető fel. Az olvasatba tartozó
hármas mély hangrendű összevonás a n + d + Y (¹v-¹d-n) lesz.

• A különálló 4. jel az y (sz) hangzó.
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Most már csak helyes sorrendet kell megadni:

A/Á  G-Z-N  ¹V-¹D-N  SZ azaz, ÁG -őZöN  VaDoN  éSZ, vagyis
                                     1           2                3          4
                                                            Ág őzön vadon élsz!

Mármint az az ág (szarv), amit eddig az őz viselt, most meg már egy szarvából készült szerszám.
Így akkor az is érthető, miért bizonytalan a felirat török nyelven!

*
Budapest-Rákosfalva-Tihany tér
Idézem  Vékonyt:  „A 7-8. század fordulójára keltezhető avar kori temető egyik agyagedényén két
8-as alakú jel, amelyek a nagyszentmiklósi q jellel azonosíthatók. Gondolhatnánk ugyan arra, hogy
itt egy török aq ʻ folyik, ömlik ʼ (csuv. juχ) szót olvassunk1/209, illetve egy aq! aq! ʻ ömölj, ömölj!ʼ
szöveget, valószínűbb azonban, hogy a két jel egyszerű tamga.” 2/209 
Vékonyt  most  is  kritizálnom kell  több  ok  miatt  is!  Ha  már  az  egyik  karakterben  felismerte  a
nagyszentmiklósi P (g) alakját, akkor másikban inkább az ugyan ott fellelhető B (ük/kü) jelet kellett
volna látnia. Vajon miért nem értelmezte a nagyalakú rovásbetűk belsejében lévő kisebb „török”
( n n, y s², t a/ä) jeleket? Ha meg a török olvasat sem megy, legegyszerűbb tamgának kinevezni őket,
dehogy még egyszerűek is lennének... azt kétlem!
Megadom a hivatkozás képét: 

                                                                             1                                 2

Vizsgáljuk át a karaktereket az ómagyar ábécé írásjelei alapján. 
Az első képen a nagyalakú kiemelés valóban az ómagyar P (g) rovásjel rajza, kitűnik viszont, hogy
alakja  nyitott,  ami  által  „szárai”  külön is  élhetnek,  sőt  belsejükben további  kisebb,  egyszerűen
felismerhető rovásbetűk vannak. Nézzük külön-külön az alsó és felső részt:

• Jobbról nézve a felső részt, egyből felismerhető egy hajlított, egyenes szárú -n- alak ' x ', s
vele szemben pedig „tükörképe”. Ne felejtsük el, hogy felül nem érintkeznek, tehát külön és
együtt is értelmezhetők, ami esetünkben az k + n (n-²k) összevonást jelenti. Fordítottja: n + k
(²k-e/o) nem jöhet szóba, mert mint látjuk a belsejében lévő két jel sorrendje: n (n) és n (e/o),
mindketten pedig nem végződhetnek e-re! 

A felső részt tehát balról:
n  n  k + n azaz ' E/O N ²K-N ' betűsorral írhatjuk le.

• A nagyalakú alsó rész, eltérően a felsőtől, nem annyira a ' k ', inkább a ' Y ' alak a domináns.
A jobb oldalon kivehető az egyenes szárú hajlított n, a j (˥), együtt esetleg ' i ' és a -j- felső
vonalának meghosszabbításaként az '  ‾ ' (¹r) vonala. Így valóságos ligatúra alkotókként a
Y (¹v), az n (n), a j (¹j) és az     (¹r) – esetleg az y (sz), de volt rá szükség – rovásjelek jöhetnek
szóba. Szövegértéshez a  j +    + Y +  n (n-¹v-¹r-¹j) betűsort tartom megfelelőnek. A karakter
belsejében egymás után az y (sz) és az n (e/o) van.

Az alsó karakter betűsora balról-jobbra: 

' N-¹V-¹R-¹J  SZ  E/O '
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A feliratrészeket összesítve, ismét egy betűképet, szóképet kapunk, melyet jobbról így rögzítettem: 

E  N  ¹K-N  G
                                                         O  SZ  ¹J-¹R-¹V-N  

hangzósítva: iGeN KéNE  /  Ne VáRJ  iSZO azaz Igen kéne, ne várj (iszó) ivó! 

(Megjegyzem logikusnak látszana, ha a G mindkét „sorra” vonatkozna, de úgy nem értelmes.)
Az edényre akkor azt írták fel: ha kívánod ne várj, igyad!

Vizsgáljuk meg a másik karaktert is. Az első alapján most is  betűképet, szóképet várhatunk, ami
szintén az edény funkciójával lehet majd kapcsolatban.
Fentebb már említettem, hogy ebben a nagyalakú karakterben a későbbi székely  m (m) betű (-s-
miatt íves) '  B ' alakját látom (nem gondolván a türk ök/kö betűre), alsó és felső része az egymás
alatti  két  tükrözött  N (¹s³)  jelet  is  jelentheti.  Szembe  ötlik,  hogy  a  nagy  M  sem  áll  egyedül,
középvonala össze van rajzolva egy Y vagy ʍ alakú (¹v) rovással.
Kétségtelen három egymás alatti ligatúrát is megkülönböztethetünk, úgymint:

• A felső rész  ¹s³- jelének jobboldalát a  յ (¹j) rovásjel alkotja, belsejében pedig – hasonlóan
Homokmégy-halomi bogozóhoz – fejen áll az ómagyar d* (¹d) rovásjel. 

            Hárman együtt a d* + N + ȷ (¹j-¹s³-¹d) összerovást alkotják. 
• A középső ligatúrát a nagyalakú B-ʍ (¹v-m) kapcsolat nevesíti.
• Az alsó feliratrész ¹s³-ének jobb oldalát a y (¹t) adja, az összerovás hangértéke: N + y (¹t-¹s³)

vagy fordítottja, de a -¹t- önállóan is állhat, amennyiben a ' N '  alak az -m- része.
Ezekkel a betűkép összerakva és hangzósítva:

 ¹D-¹S-¹J  vagyis:   JuSoD
                                                                  M-¹V             oVoM 
                                                                       ¹T               iT

Jussod óvom itt!
olvasat értelmezhető, azaz részedet ebben tartom.
Felállítható egy másik sorrend is, ha először a nagy M és az oldalát alkotó jeleket olvassuk jobbról,
felülről-lefelé és csak utána lépünk eggyel beljebb:
                                                                         ¹D-¹J  vagyis:  Ja-    iD,
                                                                              ¹V              Va-                          
                                                                               M              Ma-
                                                                               ¹T              -T

Javamat (részemet) idd!
ami természetesen az edényben van.
Úgy  látszik  még  egy  közönséges  mindennapi  használati  eszközök  –  edény,  bogozó,  tűtartó  –
„rébuszos”,  talányos  szóképi,  betűképi feliratozása  is  kedvelt  divatja  lehetett  a  kornak!  Nagy
kérdőjelet  hagyva,  hogy  a  feliratokat  vajon  a  használói  rótták-e  rá,  vagy  egy  írástudással
rendelkező közösségi tanítóember bérmunkája-e, ami még egy mai embernek is becsületére válna!
Akkor mi okunk is lenne lenézni eleinket?

*
Orsókorong Burgenlandból
Rövid ismertetés és az 5. kép az (Acta Orint. Hung XXV. 1972. 341-2.) oldalán található. Az orsókorongot
Burgenlandban  találták,  lelőhelye  nincs  megadva,  az  avar  korból  datált  leletet  az  eisenstadti
Burgenländisches  Landesmuseumban  őrzik.  Egyik  oldalán  rovásjelek  láthatók.  A  M.  N.
Múzeumban lévő rajzot Kovrig Ilona, H. Mitscha-Märheim bécsi professzortól kapta. 
A tárgyon lévő '  s ' jelet török ič, a '  Ⅺ-et pedig a  b² jelének tartották, amiből később a székely–
magyar u lett. Az ' A '  a székely a, az ' X ' ótörök d², székely b. Phöben a berlini múzeum részéről
két tipikusan török jelben is germán runajelet lát azzal, hogy nem utasítható el sem a germán, sem
az avar eredet.
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Nézzük is meg az 5. számú képen látható rovásfeliratos orsókorongot:

Ismerve a lippói30 és a még nem publikált minuszinszki orsógomb feliratát, látható lesz a köztük
lévő funkcionális azonosság és az, hogy mindegyikre ómagyar rovásjeleket róttak!
Hamar rájöttem, hogy a feliratot alulról kezdve, az óramutató járásával egyezően, a korong pereme
felől nézve kell jobbról balra olvasni, amit így írhatunk fel:

<|  A* X  s*  Xy
                                                                                  5    4    3     2       1

A *-al jelölteket most is értsd fejre állítva.
Határozzuk meg a hangzókat sorban, ahogy egymás után következnek:
Az első ' Xy ' karakter nem más az X + y (sz-²d) ligatúra, mely után s* (¹cs) és X (²d) következik. A 4.
jel nem más, mint a tükrözötten fejen álló székely -a- alakú ligatúra, melyben az -a-, -sz- és ⇃(¹l)
betű bújik meg. Az ide illő szót az ⇃+ A* + y ( sz-á-¹l) összevonás adja meg. Az utolsó 5. karakter
egyes  jelként  ismeretlen  az  ómagyar betűk  között,  de  ligatúraként  értelmezhető.  Az  sz-a/á
összevonás  nem jöhet  szóba,  mert  az  -a-  rész  nem felül,  hanem középen  van.  Középen  ilyen
jelalakkal csak a  < (¹d) jöhet számításba kétféle: < + y (sz-¹d) és y + < (¹d-sz) változattal. A feliratba
viszont az utóbbi kicsit „talányos” összevonás illik, ebben viszont a ¹d-t nem tehette a rovó az -sz-
elé, mert alakja akkor az ' q ' k-nak lett volna értelmezhető!
A jelsort így írhatjuk fel:

SZ-²D  ¹CS  ²D  SZ-Á-¹L  ¹D-SZ,
ami hangzósítva: SzéDiCS De SZÁLaD Sző, vagyis Szédíts, de szálad sző!

(Gondoltam rá, hogy esetleg a korong pálcalyukja is bevonható, de nem értelmes.)
Ez  a  felirat  összecseng  a  lippói  orsógomb  „Amíg  ez  szédül  szára  fon”  feliratával,  ez  nem is
meglepő, ez az orsógomb, orsókorong feladata, tárgyfelirataink pedig mindig is funkciós feliratok.

*
Szándékosan kerültem az avarfeliratok megnevezést, hisz mindegyik magyarul van írva! Az meg
ugye nehezen dönthető el, hogy e feliratok az eredeti őshelyén élők sírjaiból valók, vagy az újonnan
jöttekéből. Akármelyik is az igaz, a magyarázat csak egy lehet, a helyben maradtak és visszatérők is
ugyanazt a (talán  Krizsa által felvetett)31 valamikori kárpáti szubsztrátnyelvből származó magyar
vagy rokon magyar nyelvet beszélték, aminek: Régiségét és összetartó erejének nagyságát mutatja,
hogy a visszahozott nyelvi változatok az igen hosszú távollét és megtett nagy távolságok ellenére is
összeillettek, s a ma is érzékelhető nyelvjárásoknál sem hoztak létre nagyobb különbséget.32 
Kaposvár 2016. 01. 31.
                                                                                                 Delibeli József   
                                                                                                   építőmérnök
A rovásjelek  jelölésénél  felhasználtam dr.  Hosszú Gábor  székely–magyar,  Kárpát-medencei  és  kazár  rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlapról 2009.
Az idézett művek lábjegyzetét dőlt szám/oldal közléssel vagy (...) zárójelben adom meg.

30. Delibeli József: A „szédűt” lippói orsógomb. www.leventevezer.extra.hu/Lippo.pdf
31. Krizsa Katalin: Gyöknyelvészet. www.gyoknyelveszet.gportál.hu/gindex.php?pg=36119447
32. Cser Ferenc-Darai Lajos: Európa mi vagyunk. I-II. [Bp.] FRÍG Kiadó, 2008. II.167.


