
 BATTONYAI NÁSZÉK GYŰRŰ

Csallány Dezső: „A nagyszentmiklósi rovásfeliratok és a battonyai Árpád-kori rovásírásos gyűrű
kapcsolatai”  című munkájában1 foglalkozik  e  rovásfeliratos  bronz  gyűrűvel,  melyet  Battonyán
földelhordás  után,  egy helyi  lakos  talált  a  telkén.  A gyűrű  Frechʼs  Miklós  volt  battonyai  lakos
tulajdona.
„Mintegy 14 évvel ezelőtt foglalkoztam a battonyai pecsétgyűrű rovásfeliratával, – írja Csallány –
azonban az akkori ismeretem nem tette lehetővé a szöveg megnyugtató megoldását.  A megfejtési
kísérletem a következő volt:

D² /ä/n¹/a/šb²/ö/t²/ü/g²n¹/a/s²/e/t²/e/g²/ö/kü  (1) 
Hozzászólt  a  megfejtési  kísérlethez  Franz  Altheim.(2) „Nem  fogadta  el  a  megoldásomat  és  a
következő téves olvasatot adta:

²r-¹nš-²b²t²g-o-²s²t²g-²kün = ür noš bütüg o istägü kün.”
A hazai kutatás alapját  képező nagyszentmiklósi rovásjelek,  amelyeket én is  alapul vettem (…)
többségükben  téves  hangértékűek,  szövegmegfejtésükben  pedig  teljesen  hibásak  voltak.(3)

A székely-magyar rovásírás veláris vonatkozásait sem ismertük, pedig a török ábécék betűiket mély
hangokkal  jelölik.(4)  A  kumarai  rovásfeliratok  1955-ben  még  publikálatlanok  voltak.(5)

A nagyszentmiklósi aranykincs rovásfeliratait pedig nem régen sikerül tisztáznom.” (6) 

                           84. ábra                                
„A battonyai  felirat  a  nagyszentmiklósi  és  székely  rovásírással  nem  azonos,  de  módszertani
szempontból  figyelembe  kellett  vennem  a  nagyszentmiklósi  ábécét,  más  feliratokkal  való
összefüggéseket és nem kizárólagosan, mereven, az Orchon-Jeniszej türk írásrendszerének jeleit.”
A battonyai felirat pontos átírása:

²d ¹n ¹š ²b ²kº  p¹n. ²s. ²kº p¹rï
A felirat helyes olvasata:

D/ä/näš-b/ä/q-pan-äs-qäp /ä/rï = Dénes-bég-pán es kéberi, 
vagyis a 'Dénes bég a kéb-nép ura.' A bek szó bég-nek olvasandó.

A továbbiakban  levezeti,  hogy a  „Dénes-bég pán”  olvasatot  lehetőnek  tartja.  Valószínűsíti  egy
Dénes bán szereplését is, és összevetését a forrásadatokkal, majd magyarázattal szolgál a két utolsó
szó értelmére. 
„A battonyai Dénes-bég pán türk nemzetségű volt, mint ilyent állították a kábar = kéberi (gepida)
néprész  élére.  A battonyai  rovásírás  is  nagyrészt  a  türk  /  Orchon-Jeniszej  /  rovásírásrendszert
képviseli. (…) A Csanád nemzetség és rokonsága is török nyelvű volt, a kábarok ~ kéberek onogur-
hun törzséhez tartozhatott. (…) A kard szimbólum: hadvezérre emlékeztet.” 

1.  NyJAM évkönyve. 11 1968. 89-94. www.epa.hu/01600/01614/00008/pdf/nyjame_11_1968_089-094.pdf
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Én már első meglátásom alkalmával is kétséggel fogadtam a „türk segédletes” olvasatot, elsősorban
azért, mert az egyértelműen székely-magyar rovásbetűket talán nem a türk hangértékekkel kellene
azonosítani!
Csallány elfogadott rovásjelét  ( )-be, az elutasítottat,  [ ]-be, az én meghatározásomat ( )-be adom
meg. A ma általánosan közismert székely-magyar rovásjelek előfordulására nem hivatkozom.

Csallány „türk” jelei közül elfogadom az 1. (²d), 2. és 7. (¹n)  – ezek hangértékét nem indokolja –,
az 5. és 9. (²kº), az Orchon-Jeniszej vidékén találjuk meg és a 8. „nemzetközi jelnek” számító sz (s)
rovásjelek hangértékét, de ezek valójában székely-magyar rovásbetűk is!
A többire új hangértéket határoztam meg:

• 1. jel (j-d) ~  (²d) ~  megállapításával egyetértek, de nem kizárt, hogy a rovásjel valójában
ligatúra, X+L (j-d) felbontásban. A b (d) megtalálható kazár rovásokon,2 a kunkerekegyházi
gyűrű 4., a ladánybenei edény 7. jeleként,3 a -j- a környei íjcsonton4 '  L ' és a már idézett
gyűrű 7. jeleként ' J ' alakban.

• 3. jel (i-t) ~ [š] ~ nálam egyértelműen székely-magyar ligatúra, melynek rovás alakjai: t+i
(i-t),  i+t (t-i), vagy  t+d (d-t). Megjegyzem az ilyen egyes, függőlegesen összetett jeleket
általában alulról felfelé kell olvasni: -it-. 

• 4.  jel  (a-d)  ~  [²b]  ~ véleményem  szerint  ismét  egy  székely,  illetve  Kárpát-medencei
összevonásról van szó: X+A (a-d). A -d- azonos az 1. jellel, az -a- pedig az ismert székely-
magyar rovásbetű. A vésnök az A (a) jelét a függőleges szárral még külön ki is hangsúlyozza!

• 6. és 10. jel (gy) ~ [¹p] ~ e jelet székely-magyar G (gy) egyoldali, helytakarékos betűjelének
tartom. Amúgy meg egy gyűrű feliratán nem is lenne szokatlan a -gy- betű előfordulása.5

• 11. jel (ü-r) ~  [¹r] alapformájában az Orchon-Jeniszej vidékén találjuk meg. ~ (igen, ha a
mellékjelet nem vesszük figyelembe.) Nálam ez ligatúra  Ч+  ˧ jelekre bontva. Az  Ч (i/ü)
hangérték kazár rovásokon,2  a ladánybenei edényen és gyűrűn,3 az '  ˧ ' jel pedig az ismert
H (r) betű retrográd változata lesz.6 Amúgy logikus az -r- bal oldalának elhagyása, mert így
nem zavaró, tisztán értelmezhető az (ü-r) ligatúra.                                                                   

• 12. jel (t) ~  [ï], Novocserkaszk, Majackoje, Nagyszentmiklós feliratain találkozunk vele ~
Azonosnak látszik ugyan a 11. jellel, de talán egy kicsit hangsúlyozottabb a székely  t (t)
formája. 

A). A fentiek alapján az én átírásom, – Csallány elfogadott jeleit megkülönböztetve – a rovásjelek
nagybetűvel, jobbról balra:

J-D N  I-T  A-D K  GY  N SZ K  GY Ü-R T
                                                                       1      2       3          4       5        6       7    8     9        10      11     12

hangzósítva:                        uJaDoN  IT  ADoK  eGY  NáSZéK  GYÜRüT
azaz:                                    Ujjadon(ujjadra) itt adok egy nászék gyűrűt.
(a hajdani -on, -en, -ön rag itt -ra, -re, -rá értelmű.)

B). variánsként bemutatok egy másik megoldást is.
Csallány az  alsó  és  felső sor  elválasztásában „egy hosszú,  kétélű,  keresztvassal  ellátott”  kardot
látott.  Én  nem  tartom  kizártnak,  hogy  a  „keresztvas”  is  rovásjel,  méghozzá  egy  ötletesen
felnagyított, mindkét sorra vonatkozó „⌡”(j) rovásbetű! Ez esetben természetesen az 1. jel -d-. 

2.  Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai. II. H. n. Miskolci Bölcsészeti Egyesület, 1998. 95. 81. kép.
     (Pletnyova 1981, 49. kép)
3.  Delibeli József: FELÜLVIZSGÁLTAM Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
4.  Delibeli József: A környei íjfelirat. www.leventevezer.extra.hu/Kornyei.pdf
5.  A kézirat elkészítése után fedeztem fel az interneten a „Szkíta-alán-óbolgár írásbeliség összehasonlító elemzését.”,    
     ahol a ╡ (g) rovásjelre leltem. Azt hiszem fontos alaki, nyelvi, hangtani összefüggés lehet e szkíta -g-, vagy inkább
     -gy-  és a székely-magyar G (gy) betű között!  
     http://iriston.com/books/ALANO-DR-BOLG-PISMO/-BPG-P-3.htm
     Szravnitelnüj analiz alano-drevne bolgarszkoj piszmennoszti. 2010. 10. 09. 1-7.  
6.  Fischer Károly Antal: A hun-magyar írás. (Megújított kiadás), Bp. 2005. 64. (Telegdi, Anonymus, Udvarhelyi ábécé)
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Az így módosított olvasat balról jobbra:
                                                                  u        aDoN  IT   ADoK eGY   

                                                                  ú ⌡   NáSZéK   GYÜRüT
azaz:                               Ujjadon(ujjadra) itt adok egy új nászék gyűrűt.9

Fel kell még hívnom a figyelmet egy apró, de lényeges momentumra. A vésnök a 7.-8.-9. jelek közé
apró éket vésett. Valószínűnek tartom, hogy így szándékozta feltüntetni a hangrendi változást, hogy
a mély hangrendű ' nász ' szótag után magas hangrendű következik. Ezzel egyúttal megspórolt egy
magánhangzó jelölést is. Nos, akkor bizonyosan rovásírást ismerő lehetett a gyűrű készítője, vagy
készíttetője!
Úgy gondolom, akár az A)., akár a B). változatot választjuk, a gyűrű felirata világosan, érthetően,
hangrendileg is helyesen magyarul van írva!
Valaki nászékként adta ezt a gyűrűt, hogy azt férfinek, vagy nőnek szánták-e, az ujj átmérő alapján
lehetne eldönteni – erre vonatkozó adatot nem találtam –. De nem is ez a döntő. A döntő az, hogy
aki adta, aki kapta valószínűleg ismerhették a felírat értelmét, esetleg azt tudhatták is olvasni! 
Úgy gondolom, hogy a két olvasat közül nem kell választanunk, mert azonos értelmük más-más
alkalomra vonatkozhat.
Az A). változat valószínű házassággal megpecsételt nászadomány. 
A B). esetén a hangsúly a nagyságával is kiemelt új szón van. Ez vonatkozhat egy özvegyre, aki új
nászéket kap,  de vonatkozhat egy elhunyt hitvesre is, akivel e gyűrű adománnyal szándékoztak
jelképesen  megújítani  a  túlvilági  örökös,  új nászt.  Ez  utóbbi  talán  meghökkentő,  de  a  gyűrű
technikai  kidolgozása,  ezt  egyértelművé  tenné.  Több  alkalommal  is  láttam  hasonló,  bronz
rovásírásos gyűrűt.(néhányról fényképet is kaptam) Ezek szinte kivétel nélkül „temetési gyűrűk”
voltak, amit bizonyított elnagyolt, öntött kivitelük, még az öntési sorját sem távolították el róluk!
Látszott rajtuk, hogy sietősen, egyszeri alkalomra, halotti adománynak készültek. Csak példaként
említem az egyik ilyen gyűrű rovásfeliratát, mely így hangzik: „védett eddig.”

Utóirat:
Jelen  kéziratot  2010.  augusztus  hóban  zártam  le.  Úgy  gondoltam,  a  várható  megjelenés  előtt
érdemes írásomat kiegészíteni az interneten található más szerzők gyűrű olvasatával.

• Nyíri Attila olvasata: Inti ész, inti a tőr Dénes bánt: ő az idő.7

Friedrich Klára: A Battonyai Gyűrű megfejtései című írásából8 csak a megfejtéseket ismétlem meg:
• Altheim, Franz türk nyelven: UR NOS BÜTÜG O ISTAGU KÜN (mellékjelek nélkül)

            Magyarul: A sikerben sokáig bájosan.(Jókívánság egy rabnőnek)
 Harmatta János szintén türk nyelven: KÜSMÜS INC TÜKAKÜ AYINCI (eredetiben mellékjelekkel)

            Magyarul: Küsmüs Incs Ecsi a tökéletes kincstárnok.
• Dr. Fodor Gábor: DéNeS BoToG TuRBéK aSZoN

            Értelme: Dénes boldog, szerelmes egy asszonyba. Turbék= szerelmes.
• Friedrich Klára: BáNaToDBa  SzeGéNY  N.SZ. SzeGéNY  OTTÓ

            Magyarázat: ez egy emlékgyűrű, mellyel két személyre emlékezik a készíttető, vagy készítő,
            az N.SZ. névjelű és az Ottó nevű személyre. 
Kaposvár 2013. 03. 01.
                                                                                                       Delibeli József
                                                                                                         építőmérnök                                   
A rovásbetűk jelölésénél felhasználtam Dr.  Hosszú Gábor székely-magyar,  Kárpát-medencei és  kazár rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlap webhelyről 2009.                                             
Az idézett mű lábjegyzetének számát ( )-be tettem. 
A korábbi közlések (kéziratban) lábjegyzete már pótolva a fellelés (megjelenés) helyével.

7   Nyíri Attila: Regélő rejtélyes rovásábrák.(rovasmag.hu/NyiriAttila/Egyeb/Regelo.pdf)
8   www.rovasirasforrai.hu/Rovasiras/Megfejtesek-16-A-battonyai-Gyuru.htm 
9   Megfejtéseimet 2005. augusztus hóban véglegesítettem.

http://www.rovasirasforrai.hu/Rovasiras/Megfejtesek-16-A-battonyai-Gyuru.htm

