
Rovásírás és cifraszűr 
 
Nemrégiben eljutott hozzám egy továbbított levél, miszerint hazugság az, hogy Szt. István 
betiltotta a rovásírást. Régóta folyik itt a vita, hogy első római kereszténynek tartott királyunk 
tényleg betiltotta-e a magyarság ősi írását, vagy ezt csak a római kereszténység ellenségei 
állítják róla? Ezúttal ennek az utóbbi álláspontnak a hívei kezdtek újabb akcióba. 
 
Korábban sokan idézgettek egy bizonyos dokumentumot, ami igazolta volna, hogy valóban ez 
történt, (mármint hogy Szt. István betiltotta a rovásírást,) de a kételkedők szerint 
hamisítványról van szó. A hamisítvánnyá nyilvánításról és a dokumentumok eltüntetéséről 
már korábban megírtam a véleményemet, ezt most nem akarom megismételni. A lényeg az, 
hogy minden ilyen közlést óvatosan kell fogadni, mert ellenfeleink mindkét módon küzdöttek, 
és ma is küzdenek ellenünk. Ebben az esetben azonban teljesen mindegy, hogy az a 
dokumentum valódi-e, vagy hamisítvány, mert aláírt jegyzőkönyvek nélkül is nyilvánvaló, 
hogy a magyarság vezetői a római kereszténység felvételével bevezettek egy idegen vallást, és 
ezzel együtt egy idegen nyelvet is, ami ezt követően több mint 800 évig hivatalosnak 
számított ebben az országban. Szemben a mindenkori magyarral. Minden, de minden fontos 
dokumentumot: oklevelet, adománylevelet, krónikát, anyakönyvi iratot, fontosabb levelet, 
stb., latin nyelven, latin betűkkel írtak ettől kezdve évszázadokon át. 
 
Hogy a magyaroknak akkoriban is létezett saját nyelve és írása, ahhoz kétség nem is férhet. 
Ha nem lett volna, ma nem is lenne magyar nyelv. „Szkíta” betűkkel megírt leveleikről pedig 
történetírók beszámolóiban olvashatunk gyakran, de még ha ezek is eltűntek volna, akkor is 
bizonyítanának a rovásírásos régészeti leletek.  
 
Elképzelhető-e, hogy egy írásbeliséggel rendelkező nép egyik pillanatról a másikra csak úgy 
lemond a saját nyelvéről, írásbeliségéről? Egy nyilvánvalóan primitívebb, fele annyi 
hangzóból álló, összehasonlíthatatlanul szegényesebb nyelv kedvéért aligha. Ez minden 
ésszerű elgondolás szerint csakis erőszak révén történhetett meg, mint ahogy Európa minden 
olyan országában is, ahol áttértek a római típusú kereszténységre. (Vegyük észre: nem csak a 
rovásírás tűnt el, hanem sok minden más, pl. a runa-írás is!) Az ilyesmi rendszerint úgy 
kezdődött, hogy egy már áttért uralkodó (mint pl. Nagy Károly) pápai segítséggel hadakat 
gyűjtött, és megtámadta a leggyengébbnek látszó szomszédot. Miután sikerült az ottani 
uralkodó réteget kiirtani, elrabolták a vagyonukat, majd átengedték a területet a hittérítőknek. 
Aki nem akart átkeresztelkedni ariánusról rómaira, azt megölték. Fennmaradt dokumentumok 
szerint előfordult például, hogy egy alkalommal 4000 átkeresztelésnek ellenálló embert 
gyilkoltak le a mai Németország területén, de olyan is, hogy egyszerre 2000 „eretneket” 
égettek el ugyanilyen indokokkal Spanyolországban. Ismerjük ugye, Diego de Landa 
történetét? Ő az itteni térítés után 600 évvel szedette össze és égettette el a mayák könyveit. 
Aztán meg azt állították, hogy az indiánok soha nem is tudtak írni-olvasni. Már többször 
megírtam: a mai katolikusok nem tehetnek semmiről, de ettől még mindez igaz.  
 
Ne követeljünk hát bizonyítékokat Szt. István király rovásírást betiltó intézkedéseire, mert 
azok magától értetődőek, és nyilvánvalóak. Annak sincs semmi jelentősége, hogy tényleg ő 
volt-e az, aki ezt megtette, valakinek meg kellett tennie, akár van erre írott bizonyíték, akár 
nincs.  
 
Természetesen adódik az a lehetőség is, hogy a magyarok ősei tényleg nem tudtak írni-
olvasni. Itt találkozik a „jótevő Szt. István” híveinek, és a finnugrista csalóknak az érdeke. Ha 
ugyanis ezt sikerül elfogadtatni, akkor minden ezzel ellenkező dokumentumot el lehet 



hallgatni, el lehet dugni, el lehet felejteni. De szerencsére még mindig akad ilyen bőven. 
Nézzünk egy példát! 
 
A Wikipedia a Székely-magyar rovásírás címszó alatt hasznos, és kevésbé hasznos 
információkon kívül közöl egy képet is, egy XI. századi rovásírásos emlékünkről. Közelebbit 
nem ad meg róla, de talán feltételezhetjük, hogy a kőláda korának meghatározása elfogadható. 
Mindez önmagában cáfolja azt a közelmúltban terjeszteni kezdett állítást, hogy a rovásírást 
bizonyos hamisítók csak a reneszánsz idején találták ki, így ezzel ennél többet foglalkozni 
nem is szükséges. A rovásírás tehát létezett a XI. században is. (Valójában ennél sokkal 
korábban is, de most ez is mindegy.) A szöveg mai magyar betűkkel írva így néz ki: 
MHLYJRSZTN. Rovásírással nem foglalkozóknak tudni kell még, hogy a magánhangzókat 
magunknak kell behelyettesíteni.   
 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kely%E2%80%93magyar_rov%C3%A1s%C3%ADr%C3%A1s 
 

 
 
A kép aláírása: Középkori, XI. századi rovásírásos lelet. Olvasata (Vékony Gábor volt, aki 
először ehhez hasonlóan elolvasta): „imé fioγ të neküd”, ami mai magyar nyelven: "Íme a Te 
fiad!" (Idézet János evangéliumából: 19,26).  
 
Vékony Gábor minimum téved, mert ebből a betűhalmazból ezt kiolvasni nem lehet. 
Szemmel látható az igyekezet, hogy a magyar szöveget valamiféle finnugor-török 
jelkészlethez hozzáidomítsa, de ebben a rovásban ilyenek nincsenek. Különösen szemet szúró 
a TN betűkből kihozott „të neküd” megfejtés. Nyilvánvaló – hát, mit is mondjak..? 
 
Nézzük inkább, hogy mi lehet a helyes olvasat!? 
A MHLY talán Mihály, a JRSZTN meg talán keresztin lehet, ha az a J esetleg K volt a rovó 
szándéka szerint, vagy annak idején. Mindez természetesen csak találgatás, lehet, hogy nem 



ez a helyes megoldás, de ez sem kizárt. Aki jobbat tud, majd megírja. (Annál is inkább 
lehetséges ez a megfejtés, mivel itt valami osszárium-szerű kőládáról lehet szó, amiben annak 
idején az elhunyt csontjait, vagy azok porát tartották.)  
 
Mindenesetre a római kereszténység felvételét követően az ilyen emlékek többnyire eltűntek. 
Hová lettek? Az utóbbi száz évben a régi templomok restaurálása során, alattuk mindig 
találtak valami még régebbit, nemritkán rovásírásos köveket is. 
 
De nem csak a rovásírást tiltották be Magyarországon, hanem azon kívül még sok minden 
mást is, például éppen a nyelvünket! 
 
Ismeretes, hogy II. József Habsburg uralkodónk 1784-ben kiadott nyelvrendelete a német 
nyelvet tette hivatalossá Magyarországon. Ez a rendelet óriási ellenállást váltott ki, (ezt 
nevezik „nyelvmozgalomnak”) melynek következtében az országgyűlés 1830-ra éppen hogy a 
magyart tette hivatalossá hazánkban. (Ezt meg aztán a nemzetiségek ellenünk uszítására 
használták ki, de ez most nem tartozik szorosan a témához.)  
  
Paticsfalas népi építkezésünk az újkőkor óta kimutatható minden időben, egészen a XX. 
századig. Középületeink viszont, már a szkíta időktől kezdve téglából, kőből épültek. Ám az 
idegen uralkodók a XVII. században még ezt is megtiltották nekünk. Ettől kezdve ezek is 
paticsfallal készültek, ezek egyike, Európa egyetlen fennmaradt paticstemploma még ma is 
áll! (Az 1750-es években építették.)  
 
„Azt tartják róla, hogy: "a nép emelte magának fából és sárból", abban az időben, amikor 
Mária Terézia rendelkezései megtagadták a követ és a téglát a reformáció híveitől.” 
http://www.takos.hu/index.php?i=templom 
 
Váraink nagy részét elpusztították, felrobbantották, de érdekes módon, többnyire csak a jóval 
későbbi trianoni határokon belül. És nem csak a kőből építkezést tiltották meg nekünk, hanem 
még sok minden mást is, például a cifraszűrt: 
 
„A magyar nép évezredes, agyagba égetett, fába, vagy kőbe vésett jelei átkerültek a szűrre, s 
ezáltal viselőjéről tudták, élete sodra éppen merre felé viszi. Leánykérő cifraszűrben van épp, 
vagy viselős szűrben megy őrizni a nyájat, vagy szemfödeléül fog szolgálni. És tudták azt is, 
amit az akkori osztrák urak közül kevesen: viselője jó magyar, megbízható szolgája a nemzet 
ügyének. Ezért aztán a szűrt viselőkre ferde szemmel néztek a pandúrok, csendőrök, és más 
urakat szolgáló lelkek. A szűrt Magyarországon betiltották...” 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_n%C3%A9pviselet 
 
„A cifraszűrt többször is betiltották, viseletét büntették, a díszítést levágták a hatóság 
emberei.” „Kevesen tudják ugyanis, hogy a Habsburgok törvényileg tiltották a magyaroknak 
egyebek mellett a piros csizma és a cifraszűr viseletét...” 
http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_11b.html 
 
Ha konkrét bizonyítékokat keresnénk: jegyzőkönyveket, aláírt, lepecsételt utasításokat, 
nyilván, ezekben az esetekben sem találnánk. Csak a közvetett bizonyítékok maradtak, mint a 
föld alatt ezer évig rejtőzködő, köveken fennmaradt rovásírás.  
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