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A 2008. év végi ünnepek alatt az interneten böngészve akadtam rá a Tudós Virtus oldalán Varga Gé- 
za írástörténész „Karcagi avar karika ősvallási mondókával” című írására.2 

A szerző a karikán ismétlődő (rovás) jeleket szójeleknek határozta meg és ennek megfelelően a 
„magas kő ” formulája alapján adja meg a – szerinte – vallásos mondóka olvasatát:  

Szár ( az én Uram, a )! 
  Magas ég(i) kő! Magas kő! 
  Magas ég(i) kő! Magas kő! 
  Magas ég(i) kő! Magas kő! 
Magas ég(i) kő föld (je) i! 

Korábban Pecze László3 ismerteti Hakan Aydemar (máshol: Aydemir) megfejtését, mely szerint az   
ótörök – kun-kipcsak elemek, moldvai nyelvjárásban – nyelven: 

 Sz(e)d(e)sz ögt(ü)r ötr(ü) / ögt(ü)r ötr(ü) / ögt(ü)r ötr(ü) / ögt(ü)r 
értelmezve:  ” Szedesz dicséret(é)re  / dicséret(é)re / dicséret(é)re / dicséret. ” 
Magam is régebb óta foglalkozom a székely-magyar és más rovásemlékek megfejtésének kísérleté- 
vel, az ismert megoldások lehetséges más olvasatával.(ezek kéziratban) Ez ösztönzött arra, hogy megpró- 
bálkozzak esetleg egy más olvasási kísérlettel. 
                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Ábra átvéve(2) 

Az avar karika – valójában csatkarika a szolnoki múzeumban van kiállítva – rovásjelei közül egyér- 
telműen azonosítható a székely i(i), y (sz), g (g), ez y+y lehetne az f (f) betű szögletes változata a  
kerettel, de megtalálható a q    (k) a budapesti hun jelvényen,4 a q (ö) pedig a csíkszentmiklósi felira- 
ton.5 A problémát a – q q –  jelek iránytól függő -k-, -ö-, vagy -ö-, -k- olvasatának értelmetlennek 
tűnő ismétlődése jelenti. Valójában ez lehet a megoldás kulcsa is! 

• Igaza lehet Varga Gézának, hogy a rovásjelek „szójelek”, megjegyzem erőltetettnek tartom 
azt a feltételezését, hogy a ...„Világhegy ősidők óta a magas kő elnevezéssel lenne emleget- 
ve, s ennek ismételgetése ősvallási mondókaként fogható fel.” 

• Foglalkozott még a csatkarika megfejtésével Friedrich Klára6 is, de csak az „ördög” szóig. 
• Nem lehet – egyelőre – értelmes módon feloldani a jeleket és azok ténylegesen a csat díszít- 

ményei.(Pecze László, Sándor Klára)7 
• Vagy más megoldást kell keresni! 

Tételezzük fel, hogy a jelek olvashatók a székely-magyar és valamilyen más rovásírás betűjeleivel  
és a q ; q ; y+y betűalakok valójában összerovások, (ligatúrák) illetve esetenként ligatúrák. 
A y+S graféma(alak) könnyen feloldható mindkét irányban (r-d, d-r, vagy sz-d-sz)-nek, a q és q alakú- 
ak pedig (t-r, t-as, vagy sz-t-r)-nek, esetleg sz-t-as-ként is, de ez már erőltetett. 
Próbáljuk meg a q és q ligatúrákat másképpen megközelíteni. Legegyszerűbb, ha a q jelet felbontjuk 
w + < -ra, a q-t pedig > + y-ra. Ebből ismert az y (sz), mi lehet a ' < ' és a ' > ' rovásjel?        
Szóba jöhetne a székely s (s) betű szabadabb oldalt fordításával az (sz-s) ligatúra, de itt értelmetlen. 
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Megtalálható a ' x ' jel a szarvasi tűtartó és a Nagyszentmiklósi kincs rovásain. Vékony x (d)8 meg-    
határozása szerint (sz-d), vagy (d-sz) lenne az olvasata. Van még egy lehetőség, – ami nem szokvá- 
nyos – hogy a < és > jelek nem mássalhangzót, hanem magánhangzót jelölnek! 
Már Vékony is felhívta a figyelmet arra, hogy ...„a nagyszentmiklósi írás és a kazáriai írásos emlé- 
kek között, jól megfigyelhető kapcsolat van!”9 Forrai Sándor10 rég kimondta, hogy ...„az írástörté- 
netének történelmi háttere is van, amit szintén összefüggéseiben kell vizsgálni, a történelmi  esemé- 
nyeket nem lehet egymástól függetlenül tárgyalni.” 
E két dolgot megszívlelve, a magyar múlt őstörténetében Kazária az a legközelebbi földrajzi tér, et-
nikai kohó, ahol magyarok, szabírok, avarok, hunok, bolgárok, kazárok stb. együtt éltek. Az együtt  
élés viszont azt is jelentheti, hogy egymás rovásait ismerhették, azokat esetleg keverve, kölcsönösen  
használhatták is. Akkor az a lehetőség is fennállhatott, hogy a q ; q betűjelek, esetleg azonos alakú, 
de különböző etnikumú rovás ábécékből származó hangértéket takarnak. Akkor a q jel és tükörképe 
is lehet, egyik és egy másik ábécében -k-, vagy -ö- és a q ugyanígy -ö-, vagy -k- is. A kazár – újab- 
ban steppei – x (a/ä)11 rovásjel átvételével a q ligatúra (sz-a/ä), a q pedig (a/ä-sz) lesz.  
Ezek a variációk már olyan bő lehetőséget kínálnak, amelyekből válogatva megszüntethető a mono- 
ton, ismétlődő, értelmetlennek tűnő szóképek kényszerű sorozata. Bizton kiválaszthatjuk azt a hat 
rovásjelet: i (i/j ), y (sz), g (g), q (k1) hatszor, ill. (ö2) egyszer, q (ö1) négyszer, a q (k2) egyszer, vala- 
mint a két ligatúrát: y+y (r-d ) és q (sz-a), amelyekkel megfejtési esélyünk lehet betartva, hogy az üte- 
men belüli jelek lehetőleg azonos hangértékűek legyenek.    
A csatkarika rovásait kiterítve, a külső ív felől nézve, a lyukasztástól kezdődően az óramutató járá- 
sával egyező felirata, balról jobbra a rovásbetűk nagybetűvel: 

iiii  y+yy+yy+yy+y  qqqq  g g g g *   qqqq   q  q  q  q   q q q q  qqqq  * gggg    qqqq   qqqq     qqqq   qqqq * gggg  q  q  q  q   q  q  q  q   qqqq  qqqq * gggg   qqqq   yyyy   
a).      I/J R-D Ö2 G  * SZ-A K1  Ö1  K1  * G SZ-A  K1 SZ-A  K1 * G  Ö1   K1   Ö1  K1 * G  Ö1   SZ 
b).   …......................................  K2  Ö2  …............................................................................. 
hangzósítva:                                                             vagyis mai nyelven: 
a).                íJ  öRDÖG  *  éSZAKÖK  *                                                Íj ördög észak kők, 
                    éG  SZA Ka SZA  Ki  *                                                        Ég szakassza ki, 
                    éGŐ  KŐK  *  éG  ÖSZe                                                      Égő kők, ég össze. 
(Az i/j hangérték közép-ázsiai hatásra utal, a dupla mássalhangzót csak egyszer írták ki.)  
b). Ha figyelembe vesszük, hogy egy rovásjel és tükörképe gyakran ugyanazt jelenti, – erre vannak 
      példák – ha az ö1 = k2-vel és a k1 az ö2-vel, (csak egyszer) a mai fülnek irodalmibb olvasatot kapunk. 
hangzósítva:                                                             vagyis mai nyelven: 
                    éJ  öRDÖGe  * éSZAK  KŐ  *                                             Éj ördöge észak kő, 
                    éG  SZAKaSZA  Ki   *                                                         Ég szakassza ki, 
                    éGŐ  KŐ Ki   * éG  ÖSZe                                                    Égő kő, ki ég össze. 
Láthatóan a szóvégi magánhangzó még nincs jelölve, ami a felirat régiségét bizonyítja. Azt hiszem 
a felirat készítőjének nem a szabályszerű rovásfelirat létrehozása volt az elsődleges célja, hanem a 
talányos q q ütemek megjelenítése. Ennek érdekében használta a két eltérő sz-a és -k- hangértékű,   
de azonos alakú q rovásjelet. Szándéka kettős lehetett, aki ismerte a rovásokat az többféle képen is 
olvashatta, – lásd. éj-íj, kők, kő-ki – aki nem annak meg csak díszítmény. Én a két hasonló értelmű 
olvasatból az archaikusabb a). változatra voksolnék. A lehetséges más olvasatokra és indokaikra 
nem térnék ki. A ' kők ' valószínű nyelvjárási változat a -v- kiesésével: kevi,(kő) kevekh, kü-v-ek, 
kö-v-ek, kők, de nem szándékom a nyelvészkedés.  
Azt hiszem nem kell különösebb magyarázat e verses „csillaghullásos” jelenség megértéséhez. Az 
„íj/éj ördög”, (meteor) Észak Kő, észak felől szakad ki az égből, égő kő – valójában fénylő kő – ki  
összeégve (meteorként) hull a földre. De álljon itt Romhányi Attila12 tudományos magyarázata: „A 
sötét csillagos égbolton váratlanul felvillanó és maga után sokszor fénylő csíkot húzó, tündöklő je- 
lenséget, ma is önkéntelenül hullócsillagnak nevezzük, holott a népies elnevezéssel ellentétben me- 
teorhullást látunk. Földünk nap körüli útján a légkörünkbe csapódó porszemcsék, csodálatos meteor 
záporában gyönyörködhetünk. Néha megesik, hogy nagyobb öklömnyi kődarab vágódik a légkörbe,  
az több darabra hullva, a villámlás fényével vetekedő felvillanást produkál, amelynek fénylő füst- 
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csíkja percekig látszik.” 
Úgy látszik eme égi jelenség elődeinket is megfogta, vagy azért mert netán vallásosan tisztelték, fél- 
tek tőle, esetleg bajt-, vagy szerencse hozónak tartották, vagy csak egyszerűen csodálták.  
Mindenesetre a  „csillaghullást” életüket befolyásoló, hiedelmüket, vallásukat, meghatározó fontos 
jelenségnek tarthatták, ha az azt megjelenítő szimbolikus, kultikus, egyszerű természeti mondókát 
szükségesnek tartották ráróni egy „köznapi” viseletként hordott övcsatra. 
Ha megfejtésem helytálló, akkor mindenképpen felvetődik egypár megválaszolatlan kérdés: 

• Kiknek, kikhez szól a csatkarika mondókája, akik ráadásul azt olvasni is tudhatták? 
• Vajon milyen szakrális, kultikus jelentősége lehetett az Északnak? A budapesti hun jelvé- 

            nyen is rajta van! 
Németh Gyula: Attila és hunjai 43-44. szerint a hun fejedelem ... „Mikor szertartásosan helyet fog- 
lalt, akkor arccal észak felé fordult.” 
Ugyan, csak egy a példa az (sz-a) típusú összerovásra, de valószínű, hogy már az avarkorban is 
használták a magán- és mássalhangzók összerovását, vagy csak egy másik ábécéből átvett szótag- 
jelről lenne szó? A rovásírás logikájából eredően esetleg létezni kellene magánhangzók összerová- 
sának is? (indokolná a két, vagy több torlódó magánhangzó: lásd. a hun „ szuoi „ felső szót.) 
A legfontosabb mégis az, hogy az avar csatkarika rovása egyértelműen, tisztán magyarul olvasható, 
s az nem szótag-, hanem betűírás! Nem kell azt oldalakon keresztül nyelvészeti fejtegetésekkel, le- 
vezetésekkel, tudományos, vagy tudományosnak tűnő magyarázatokkal értelmezni!  
Felvetődik, hogy az adott földrajzi, történelmi térben egymás mellett, egymás után élő magyar, ma-  
gyarral rokon népeknek külön-külön is lehetett a „mai” székelytől eltérő, azt megelőző, esetleg ke- 
vert, kölcsönzött rovás ábécéjük. 
Azt, hogy a Kárpát-medencében letelepült, vagy azon kívüli területeken élt néprészeink egyre gya- 
rapodó régészeti anyagán fellelhető eddig megfejtetlen, némán hallgató írások magyar nyelvűek-e, a 
jövőnek kell a múltból kikutatnia! 
Kaposvár 2013. 11. 30. 
                                                                                                Delibeli József 
                                                                                              okl. építőmérnök            
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