
FELÜLVIZSGÁLTAM
mások rovás olvasatait.

II.

Mottó: Talán az mégsem megfejtés, ha valaki jól vagy rosszul, 
            szövegértelem nélkül, felismer magyar rovásjeleket!

Hasonló címmel van már írásom,1 amelyben Csallány Dezső: A magyar és az avar rovásírás című
írása: tizenkét különböző korú gyűrű,- kő,- és edényfelirat olvasatát felülvizsgáltam. Megfejtéseim
igazolják,  hogy ezek az Árpád-kori  és későbbi feliratok mégsem valamiféle „onogur–törökösen
magyar  nyelvűek,”  hanem  azokra  kivétel  nélkül  magyarul,  jól  érthető  funkcionális  szövegeket
róttak.  Csallány  is  szembesült  azzal,  „hogy  a  feliratok  nem csak  a  székely–magyar  rovásírást
képviselik, hanem egy olyan török nyelvű hun–székely rovásírást is, melynek nyomai a ligatúrákban
megmaradtak a nyelv kihalása után.” (uo.)  Nos, az mindenképpen dicséretes, hogy az eltérő jeleket
– talán az ezt valló tudós elődök hatása –, ha nem is magyarnak, de legalább hunnak nevezi, nem
gondolván, hogy e kazár, türk, orchon–jeniszeji rovásjelek akár magyar hangértékűek is lehetnek.
Magam is tapasztaltam, hogy a rovásjelek kisebb része volt azonosítható a 15. századtól ismertté
vált székely ábécék jeleivel, a többit viszont – a „honfoglalók” nyelvének tudatos ferdítésével –
türknek,  ótöröknek,  csuvasnak  stb.  volt  ildomos  olvasni.  Még  tudományosan  is  megfelelt  a
„valamilyen török nyelvű, (Vékony Gábor),  iráni, türk” (Harmatta János)  meghatározás – csak ne hogy
magyar legyen! –, mert az csak „délibábos ábrándozás”, hogy Árpádéknak írásuk lett volna!
Mindig  is  igaztalannak  tartottam,  hogy e  korai  Kárpát-medencei  feliratokat,  idegen  ajkú  jelek
hangértékével kelljen olvasni, aki meg nem ezt tette azt kiátkozták.  Vékony is hamar rájöhetett,
hogy fel kell adnia tudományos előrelépése érdekében a magyar nyelvű kezdeményezést (Bodrog-
Alsóbű,  Homoródkarácsonyfalva,  Környe,  Nagyszentmiklós,  Szarvas),  pedig  nem egyedüli  volt
akik felismerték, hogy a kazár rovásjeleknek közük lehet hozzánk.
Engem az őstörténetünkről másként gondolkodók bátorsága (Kánnai Zoltán, Marácz László, Bakay
Kornél és mások...) vezetett rá, hogy a  megoldást a különböző kelet-európai szálláshelyeken élt
(szkíta–hun–avar–szabír–onogur–bolgár)  néprészeink  magyar  nyelvűségében  és  írásában  kell
keresni,  annak a „kazárnak” magyarnak kell  lennie! Végül is  a megoldást  az adta a kezembe,
amikor a  Bakay könyvében lévő SZ. A. Pletnyova-féle rovásbetűk2 egy részét magyar hangzóként
kezdtem alkalmazni, ezekkel meggyőzően, igazoltan tudtam magyarul olvasni. 

Hogy a címnél maradjak, most lenne aktuális Vékony Gábor 2004-ben megjelent „A székely írás”
című könyvében közzétett avar-kori, Kárpát-medencei és kelet-európai „magyaros” és török nyelvű
megfejtéseit  másként  értelmezve bemutatnom, de ezen írásaim elég terjedelmesek, amúgy meg a
magyar őstörténet – G-Portál honlapon3 2014. II. negyedévtől megtalálhatók. 
A  novočerkasski-  a  Stanica  Krivjanskaja-i  kulacs  és  Majaki  amforafelirat  magyar  nyelve
meggyőzött, hogy a székely rovásírás előzményeit keleti szállásterületeinken kell keresni és kutatni.
Ebben nagy segítségemre volt és van  I. L. Kizlaszov:  Feliratok Kódexe című munkája, mely az
orosz  tudósok  által  összegyűjtött  eurázsiai  szteppéi  rovásfeliratok  példatára.  A majaki  vár  22
magyar nyelvű kőfelirata pedig már alapot adott arra, hogy e jeleket a továbbiak során  ómagyar
rovásjeleknek4 nevezzem, nem kitérve arra, vajon melyik néprészünk jogos tulajdona. 
Nem kizárt, hogy a szteppi nyelvi térség (szkíta, hun, heftalita, avar, bolgár, kazár) birodalmainak
népei  közti  kapcsolatban az  ómagyar írásnak,  és  talán a  nyelvnek is,  amolyan  linqua francféle
közvetítő szerepe lehetett, mint a latin betűknek, hiszen ezeket is igazíthatta, azonosíthatta mindenki
a saját nyelve hangzóihoz. Lásd a nagyszámú azonos alakú jelet a türk rovásban, de még Hedeager
is úgy véli,  hogy  a herulok terjesztették el a runák használatát,  példát merítve a hun rovásból.
(Obrusánszky  Borbála)  A továbbiak  során  olyan  rovásfeliratokat  ismertetek,  melyeket  az  ómagyar
rovásbetűkkel olvastam el. 

1. Delibeli József: Felülvizsgáltam Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
2. Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. Miskolci Bölcsészeti Egyesület. 1998. 95. 81. kép.
3. magyarostortenet.gportal.hu (Idézett írásomat, ha egyértelmű: cím vagy évszám és időszak közlésével adom meg.) 
4. Delibeli József: Egy majaki kőtömb rovásai. (melléklet.) www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20kotomb.pdf

http://www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20kotomb.pdf
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A kazáriai héber levél „rovásfelirata”

Vékony ismertetése szerint:5 „Norman Golb 1962 nyarán a cambridge-i Egyetemi Könyvtár geniza-
gyűjteményében egy levélre bukkant… A levélen felfedezett egy nem héber írású rövid szöveget is,
ez az aláírások után következik, a levél bal alsó sarkában.2/276

                                                                          6       5       4      3      2        1
Kép: Wikipédia /Cambridge University Library/

N. Golb... arra következtetett, hogy a levél egy kazáriai zsidó közösségtől származik, a nem héber
szöveg pedig török.” 
Vékony ugyan részletezi, hogy hol, a kazár fővárosban íródott-e (Kärmän), s melyik városba küldték
(Kijev) hitelessége kérdésében kialakult vitát, de ez a felirat értelmezésére nincs befolyással.

Megadja Pritsak megfejtését, aki szerint a felirat türk runafelirat: W1 QW1 R1 W2 M. Olvasata pedig
hoqurüm  ʻolvastamʼ.  „Ezt  a  szöveget  Pritsak a  bizánci  császári  dokumentumok legi,  legimus
megjegyzésével, meg az oszmán kancellária ṣaḥḥ hitelesítő szavával veti össze.” 
A  magyarázatát Ligeti  László is  elfogadja,  de  az  olvasatot  javítja:  oqurïm-ra3/278 …„a  levél
rovásírásos felirata annak bizonyítéka lenne, hogy a kazárok csuvasos típusú nyelvet beszéltek.”

Nos, Vékony szerint a dolog úgy áll, hogy a levélen vagy türk rovásírás van, de akkor Kazáriához
semmi köze, vagy kazáriai írással íródott, akkor pedig Kärmän a kazár főváros.
Megjegyzi, hogy pergamenre írott kazáriai „rovásfelirat” eddig még nem került elő. 
Megfejtésének menetét röviden így foglalom össze:

• A második és harmadik jel: γ és δ.
• Az első jel mindenesetre sajátos forma, kazári o/u jelalakú. A Stanica Krivjanszkaja-i ' N és

æ ' jeleihez áll legközelebb, ezek változata lehet. (Megjegyzem, ott ez az  æ o/u  jele volt, a
másikat pedig N n1 betűnek tartotta.) [...]

A szöveg elején az o/uγδ betűsor állna. Meggondolkoztató, hogy ezt a betűsort elválaszthatjuk-e a
török oqῐ ʻ olvas ʼ szótól,2/279 amelynek megfelelőjét valóban várhatjuk. A szónak azonban nincs γ-s
megfelelője,  csak  χ-s  alakot  ismerünk… A hangzóközi  -q-  >  -γ-   változás  azonban  bizonyos
kipcsaknyelveket is jellemez… Mivel a kazáriai köztörök mindenesetre kipcsak típusú, vagy ahhoz
közelálló volt… a -q- > -γ- változást ebben is feltehetjük. Vagyis a felirat eleje:

oγïδï ...ʻ olvast... ʼ
• Nos, a 4. jel lehetne a novočerkasski kulacs  M m  jelének szögletes változata, ami a türk

m-nek is van... A levél rovásírásos jeleit azonban éppen a kurziválódás jellemzi, másrészt az
m-re más jelet használ a kazár rovásírás (m). Ugyanakkor feliratunk szögletes jele a székely
rovásírás egyik  k k  jelével azonosítható... A székely rovásírás alapján e jel valamilyen  k-
szerű  hang  jelével  lehet  azonos,  feliratunk  tanúságának  figyelembe  vételével  a  q  hang
jelével. Vagyis a szöveg első részének olvasata: 

oγïδïq ʻ (el)olvasott ʼ vagy ʻ olvastuk ʼ
• Az utolsó jel előfordul Xumarán, Majackoe gorodiščén… e jel oly mértékben hasonlít a türk

k jelre, hogy attól alig lehet elválasztani.
• Az utolsó előtti jelnek nincs megfelelője. Viszont ugyanolyan mellékvonást találunk, mint

az  előtte  lévőnél,  vagyis  ligatúraként  értelmezhetjük...  mint  ï/i,  a  szóvégi  k  miatt
természetesen i. Mi lehet azonban az i.k vagy.ik?

5. Vékony G.: az i. m. 276-284.
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Ha a levél valóban egy hitelesítés, egy „elolvastuk” vagy „elolvasott” szöveg aligha elegendő…
szerepelnie kell annak is, aki hitelesítette… bizonyára csak valamilyen kazár előkelő lehetett, tehát
egy címet vagy egy személynevet kereshetünk. … Marad tehát a kazár címek közül a  yilik...  A
ligatúra mássalhangzó része (l) egyébként a türk l1 ívelt változata, pontosan ilyen l ismert a szogd
ábécében és az arameus különböző változataiban, köztük a párthus és xorezmi írásban is.
Gombócz mutatott rá… A magyarban (az Árpádok családjában) meglévő Hulec: Hülek (Anon.) egy
ilik labializálódott  változatát  tükrözi1/282 s  arra  utal,  hogy  e  szót  Kazáriában  ilik-nek  ejtették.
Mégpedig bizonyosan a kazárok ejtették így, mert a yilik alak j-prozézises bolgár–török forma. [...]
Az oγïδïq ilik szöveg tartalmaz néhány nyelvi érdekességet. Mindenekelőtt a -q- > -γ- változás az,
ami  különösen  fontos…  kipcsak  sajátosság.  Kérdés,  hogy  a  δ  jelét  itt  valóban  δ-nek  kell-e
olvasnunk, helyette  d-t is olvashatnánk... Későbbi adataink azonban arra utalnak, hogy a  d és  δ-t
gyakran felcserélték egymással... ezért a valószínű szöveg:

oγïdïq ilik ʻ (el)olvastuk. Ilik.

Azt  hiszem  ennyi  elég  is  Vékony nyelvzsonglőr  levezetéséből,  nézzük  inkább  lehet-e  a  kazár
feliratot – ma már inkább „kijevi levél” néven ismerik – másként olvasni az ómagyar rovásbetűk
hangzóival. 

• Fel is tűnik, hogy a feliratban csak egy szóló rovásjel van a 3. x (a/á), esetleg a 2. G (¹k), de
valójában  ez  is  inkább  az  K  +  U (¹r³-¹k³)6 ligatúrát  jelenti.  (A rovásjelet  és  ligatúrát  a
sorvezetés szerint ábrázolom, hangértékét balról-jobbra írom!) 

• Az első karakterben az y (sz), a j (¹j), a ligatúrákban oly gyakori egyvonalas  (¹r) és az n (n)
rovás jelek/betűk ismerhetők fel. A szövegbe a n +  + j  (¹j-¹r-n) összevonás változat lesz a
megfelelő, amiben a rovó úgy hangsúlyozza ki az -r- jelenlétét, hogy annak vonalát jóval
hosszabbra húzta a -j- mellékvonalánál.

• 4. jel a y + k (²k-sz) ligatúra, melyben az -sz- vonala a -k- oldalához van igazítva.
• 5. jelnél árnyalati, de nem értelemzavaró eltérés mutatkozik a kézzel írt jel és Vékony rajza

között. Én fő karakterként a „Szabír rovásemlék” (2016. II. félév)3 írásomban megismert w (ö)
betűt látom, aminek balra döntött felső szára jelöli Vékony l l¹, illetve az ómagyar ' L, ˩, Ј '
(²l) betűváltozatokat. Az összerovás értelme: w + l = ᔨ (²l-ö).

• 6.  jelünk  egyszerűen  az  x (a/á)  és  a  t (²t)  betű  összevonása,  mint  (a/á-t),  a  -t-  rövid
mellékvonalát az -a- alsó szárára jelölték.

A levél pergamenére kézzel írt rovásjelek tehát balról-jobbra:7 

¹J-¹R-N   ¹R³-¹K³  A/Á  ²K-SZ   ²L-Ö  A/Á-²T
                                                            1               2            3          4              5          6
hangzósítva:                                 Jo  uRuNK-íRÁ  KéSZüL-Ö  ÁT
azaz                                                    Jó urunk írá, készül ő át!,
mármint hozzánk. 
Az „írá” mai alakja: írja. Nos, akkor most mit is gondoljunk e „hébernek” tartott levél magyar
nyelvű ráírásáról, miszerint jó urunk meglátogat minket. Ki lehet a jó urunk, aki héber betűkkel
íratja levelét, talán maga a kazár kagán?, s valóban a Kärmänből a kazár fővárosból küldik? 
Ki lehet az, aki a levelet ugyan olvasni nem tudja, de a ráírást érti, mert magyar anyanyelvű, talán a
Kijevet birtokló Álmos fejedelem vagy később fia Árpád, akinek 10 évig szintén székhelye volt.
(Pritsak 930  elé  keltezi.)  Vajon  mit  jelenthet  a  „jó  urunk”  kifejezés,  hűbéri  főnökünket,  jó
barátunkat vagy rokonunkat? 
Minderre egyszerű lenne a válasz, ha ismernénk a levél héber tartalmát, fordítását nem sikerült
felkutatnom. (Egy vélemény szerint adósságkövetelés, szláv és kabar nevekkel?)
Kétségtelen,  hogy  nekünk magyaroknak közünk lehet  a  levélhez,  s  érdekünk lenne  tartalmának
megismerése!

6. Az ¹-s a mély,- a ²-s a magas hangrendű, a ³-s a tükrözött, * a fejen álló rovásbetűt jelöli.
7. A tükrözött jel betűjelét vastagítva kiemelem, az összevontakat ellentétes irányban olvassuk!
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Bögözi felirat.

„Bögöz egy kis falú Székelyudvarhelytől 10 km-re délnyugatra. A 14. századi későgót temploma a
reformátusok  kezébe  került,  akik  a  falait  díszítő  freskókat  levakolták...  alkalmi  restaurálásakor
fedezték fel őket újból. Első közlőjük, az erdélyi művészettörténész  Szigethy Béla  (1930) fedezte
fel,  hogy a  freskók 1480  és  1530 között  megújított  részében  a  Krisztus  képet  keretbe  foglaló
mandorla  bal  alsó  részén  téglavörös  krétával  írt  rovássor  látható.”8 (Ma  már  a  vonalak  csak
helyenként látszanak.) 

A kép forrása. (uo.) 

Olvasatainak felsorolása: „Szigethy 1930: Atyai Están) értsd: Atyhai István), Csallány 1960: ATYA
ISTeN, Ferenci G. – Ferenci I. 1979: Atyai (Atyhai) Están, Forrai 1994: Atya Istin, Ráduly 2005 a
(pontosított olvasat) ATYAJ eSTáN (iSTÁn).”9 
Kósa Ferenc: „A felirat egy korábbi olvasata: /atyai están/ ʼ Atyhai István ʼ,(362) amit összefüggésbe
hoztak egy 1536-os oklevélben szereplő atyhai Balás Istvánnal.(363) […] látható, hogy az első szóban
következetesen  kiírták  az  A-a/á-kat,  méghozzá  jellegzetes  és  nagyméretű  „fejrésszel”.  Ehhez
képest...  az  s S  szárai  között  megjelenő  kis  vonal  nem  tűnik Á-nak,  hanem  csak  hibás
vonalvezetésnek... Ráadásul a t T után kellett volna következnie. Ha az első szót betűnként kiírták...
miért kellett ligatúrát készíteni? Furcsának tűnik az is, hogy Jézus Krisztus freskón lévő képére
valaki egy helybéli nevét írja fel. 
Egy másik lehetséges olvasat az /atyaisten/... Érdemes megfigyelnünk, hogy ATYA szó után több
hely van kihagyva, mint az utána következő két betű, az I és a kérdéses ST ligatúra között. Ez arra
utal,  hogy  az  I  az  utána  következő  szóhoz  tartozik.  Mindezek  alapján  az  /atyaisten/  olvasatot
valószínűbbnek tartom”10 

Nos, véleményem szerint az első szó „TY” és a második szó „N” betűje hibásan lett meghatározva,
mindkettő ligatúra, a többit elfogadom. A számba vehető korabeli rovás ábécékben a ty-re T és x,
valamint meglepő kurzivált alakok találhatók, de a bögözinek nincs példája. (Egyesek szerint a 13.
század előtt nem is volt jele.)

• A „ty” karaktere könnyen felbontható  X (²d vagy b) és  K (¹k) jelre.  A -k- viszont az -X-
jobboldali szárán „ferdén áll” 'K ', további „rejtett elemekre” bontható (erről írásom: Egy majaki
kőtömb rovásai. 2016. I.  félév),  / (¹r)  és/vagy  ˥/j (j) betűre. Így már több ligatúra változat is
szóba jöhet: X (¹b) esetén X + ˥ + / + K (¹k-¹r-²j-¹b), X (²d) esetén / + j  + K + X (²d-¹k-¹j-¹r)
vagy mások. (Ez utóbbi összevonásnál az r-t a -j- szára jelenti.)

• Az utolsó  jel  is  összerovás.  Indokolatlan  azt  az  n (n)  rovásjeleként  azonosítani,  hiszen
láthatóan a rovó eddig is szabályos jeleket használt, pont az n-t nem ismerte volna? Jól tudta
ő, hogy nem az n-t, hanem az n + ˥ (²j-n) vagy az ¯  + n (n-¹r) összevonását írja fel! 

Az új jelekkel akár két felirat betűsora is kijöhet: 

A/Á  ²D-¹K-¹J-¹R  A/Á  I  S-²T  ²J-N vagy ...N-¹R
ADoK-JóRA IS-TeJeN azaz Adok jóra is, tejen vagy ADoK-JóRA ISTeNéR; Adok jóra, Istenér!

A „tejen”-t ma már teljen, jut rá-ként értelmezhetjük, az Istenér helyett felmerülhetne az Istenre, de
ez esetben a szóvégi e-t jelölni kellett volna! Én az utóbbi szöveg olvasatot (vastagított) tartom
eredetibbnek, de mindkettő összhangban van a freskó felújításával. A ráírás tehát nem más mint egy
anonim adományozás megörökítése, aki akár a megemlített atyhai Balás István is lehetne.

8. Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig II. Buenos Aires. 1975. 111.
9. Erdélyi István – Ráduly János: A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig. Bp. 2010. 102.
10. Hosszú Gábor: Rovás Atlasz. Bp. 2013. 71.
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Konstantinápolyi felirat.

E  szintén  klasszikusnak  tekinthető  rovásemlékünket  három  éve  egyszer  már  átnéztem  és
kifogásoltam is több rovásjelnek a hangzósítását, amit most leírok.
A feliratot  eredetileg  II.  Ulászló  király  1513-ban  „Javuz”  Vad  Szelim (1512–1520)  szultánhoz
küldött követségének egyik tagja véshette be –  esetleg Keteji vagy Kedei (Szádecky) Székel Tamás –
szállásuk (Elcsi-Hán) istállójának falában lévő márványlapra, székely rovásbetűkkel panaszolva a
kétéves kényszerű tartózkodást. 
A feliratot is egy későbbi, 1553.-i I. Ferdinánd megbízásából béke tárgyalásra érkező, népes magyar
küldöttség valamelyik tagja fedezte fel és másolta le – Belsey János vagy Dernschwam –, a mai
napig is vitatott, erről lásd Fehérné írását.11 
A rovásfelirat tulajdonképpen csak három másolatban maradt ránk, egy prágai,  egy augsburgi a
Fugger levéltárból és egy Wolfenbüttelben a hercegi könyvtárban, az istálló 1865-ben leégett.
A Dernschwam naptárába írt másolatot  Babinger Ferenc  fedezte fel 1913-ban, ő továbbította azt
Wilhelm Thomsen dán tudósnak, aki tudván magyarul,  meglepően jó megfejtési kísérletét elküldte
Sebestyén Gyulának részletesebb elemzésre.  „A dán tudós nemzetközi tekintélye érte el,  hogy a
feliratot  nem  a  germán  rúnák,  hanem  az  ótörök-rendszerű  rovásjegyek  listájára  került  és  így
hivatalosan  is  kénytelenek  voltak  elismerni  mindenütt,  hogy  a  magyarságnak  is  volt  eredeti,
őshazából hozott saját írásrendszere.” (uo.)
A felirat olvasatával többen is foglalkoztak, Hosszú könyvében12 a következő szerzőket sorolja fel:
Thomsen W., Sebestyén Gy., Németh Gy., Pais D., Vékony G., Zellinger E. és jó magam (381) írja, (de
meg kell említenem Csallány Dezsőt és  Ráduly Jánost, Négyesy Lászlót, Pálfi Mártont, Ferenczi
Gézát is.13). Ezek ellenére a felirat egyes részeire nincs elfogadott olvasat.
Nem szándékom bemutatni a különféle olvasatokat és az egymást javító,  kritizálók véleményét,
ezek a felemlített hivatkozásokban és szerzőknél megtalálhatók. 

Úgy döntöttem egyszerűbb, ha teljesen elölről, soronként végigvezetem megfejtésemet, minthogy
beálljak  a  többszörösen  javítgatók  sorába. Dernschwam-féle  másolatot  használom,12 a  szavakat
számozom meg és azokat mindjárt  hangzósítom is, az egyértelműen  ómagyar rovásbetűket nem
igazolom. 
A felirat  balról-jobbra íródott,  ami talán nem is annyira a latin betűs sorvezetés követése,  mint
inkább a furfangos székely rejtése „tükörben.”

Első sor: 

          1             2                  3                    4                 5                 6                         7                      8               9          10

Az első szó két jelből álló karakterét mindenki eZeR-nek olvasta, nem figyelve arra, hogy az itteni
z -z- nem egyezik az utána következő második és harmadik szó szabályos z (z) betűjével. Az első
jel nem a z-t, hanem a z + r (z-²r) vagy r + z (¹r-z) ligatúrát jelenti. Ez a z jel az avarkori jánoshidai
tűtartón, a szentesi csontlapon,14 de a szmolenszki szabír rovásemléken is látható. (2016. II. félév.) 
A szó második tagja egy szögletes nagy „A” alak amire nem fogható rá, hogy az  r (¹r) rovásjele
lenne – igaz van aki erre át is rajzolta! –. Legegyszerűbben egy H +     (¹r-¹r) vagy egy H + ∏ alakra
lenne bontható, de egyik sem értelmezhető! Viszont a wolfenbütteli másolaton ez a z jel látható! Így
azt kell gondolnunk, hogy esetünkben másolási hibáról van szó és talán az

• 1. szó eredetileg: ' z z ' (z-²r) (z-²r), aminek olvasata: „aZ-úR eZeR”, vagyis Az Úr ezer...
• 2. gond nélkül hangzósítható: „ÖCÁZ” azaz öcáz, írva ahogy ejtik! 

             Az q (ö) a Telegdi és Kájoni I. betűje, a c (c) a Nikolsburgi ábécéből ismert.

11. Fehérné W. A.: az i. m. 124-135.
12. Hosszú G.: az i. m. 72-74.
13. Erdélyi–Ráduly: az i. m. 106-7.
14. Avarkori rovásemlékeink. (2016. I. félév.)
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A harmadik szónál álljunk meg egy kicsit, mert az első összetett jelnél egy olyan rovástechnikai
megoldást  –  tükrözést –  láthatunk,  amely  az  ómagyar rovásfeliratoknál  ugyan  gyakori,  de  a
középkoriaknál már ritkán forduló elő, de ezek szerint még ismerték!
A szót mindenki helyesen „TIZeNÖT-nek” olvasta, de mit is csinált valójában a rovó? Ha maradt
volna az eredeti tükörkép sorvezetésnél, akkor a két betűt t- i összeróva, valami ehhez hasonló ' s '
(értsd az -i- mellékjelét a -t- alatt is) alakot kellett volna kapnia! 
A problémát tulajdonképpen a -t- és az -i- ellentétes irányú mellékjele okozza! Ezen úgy segített,
hogy az  -i-  mellékjelét  feltolta I,  a  t-t  pedig  megfordította t (t³),  tükrözte,  így a  két  jelet  már
nyugodtan  összevonhatta  felülről-lefelé  egy  jellé  ¨  (i-t³), mert  értelmezhető!  Emlékeztetőül:
(A tükrözött jel betűjelét vastagítva kiemelem, az összevontakat ellentétes irányban olvassuk!),7 itt jobbról-balra.

• 3. szó jelsora: I-TZNÖT, olvasata: „T-IZeNÖT” azaz tizenöt.
• 4. szó: „eSZ-TeN-DÖBeN” azaz  esztendőben, elfogadom, de megjegyzem a rótt  Å (sz-t)

összevonásának más értelme is lehet, jelentheti a y + t + t  (sz-t-t) ligatúrát is, ahol az utóbbi
-t- az előző mellékjelén van, olvasata: eSZTeT.

• 5. szócsoport rovássora: „IRTáK eSZ-T”, olvasata az előző alapján írták eszt vagy „IRTáK 
eSZ-T-T” írták esztet (az utóbbi lehet ez eredetibb és rováskövető). 

• 6. szó: „LÁSZLO”, László.
• 7. szó jelsora: KIRÁLYT-T, a szóvégi '  s ' jel összevonása: t + t (³t-t) azaz T-T, olvasata:

„KIRÁLY ÖTeT” azaz király őtet vagy ...ő tett, de felmerülhet az ...őt itt is. 
• 8. szó rovásai: KVTT, „ KöVeTeT” azaz követét, esetleg követet.

A kilencedik szó különlegessége a tükrözött  a (a³) jel/betű jelenléte, mely tulajdonképpen a dupla
mellékjeles -t- betűsorhoz van kapcsolva. Az összevonást így értelmezem: ì =  a + t + t (a³-t-t).

• 9. szó jelsora: IÁ-RTA-T-TaK azaz „IÁRaTT-A-TaK”, vagyis járattaták. 
• 10.  szó  értelmét  már  érintettem az  ötödiknél,  én  (t-t)-nek  értelmezem,  megmaradva  az

őzésnél: T-T, „öTeT” azaz őtet, egy másik változata iTéT (jelenét), de az itt élt is jó lehet.

Második sor:

                                   11                   12                          13                       14                  15             16

• 11. szó „BILÁJI” olvasatát vezetéknévnek gondolták, mivel a következő szót helytelenül
keresztnévnek tartották.  Az idegen szó helyes írása:  bilayi,  ami a szállást  adó városrész
neve, ma is fellelhető!

Már az  előzőből  is  következik,  hogy a  tizenkettedik karakter  BaRLaBÁS olvastát  helytelennek
tartom, mert ez a  ' Ø ' jel nem a b-t, hanem a  + ᐅ a + t (k-a³-t) összerovást jelenti! Ez a ᐅ jel és
változatai:  ∆,  ᐊ több középkori rovásfeliratban előfordul szólóként vagy ligatúrában.  Csallány a
margitszigeti  kő-  és  a  deszki  gyűrűfeliraton  k-nak  határozta  meg  (el  is  fogadtam1),  de  k-nak
bizonyult a homoródkarácsonyfalvi és erdőszentgyörgyi ligatúrákban is. (Székelyföldi kőrovások. 2014.
III. negyedév). A szembe néző -a- betű úgy értelmezendő, hogy „fejét” a -k- adja, szára pedig a fej
felső  oldalának meghosszabbított  '  \ '  vonala,  de  erre  van illesztve  a  -t-  betű  '  ꜔  '  kicsit  elütő
rovásalakja is! 
Vajon miért ilyen összerovást választott a rovó, talán szerencsésebb lett volna a betűnkénti kiírás,
hiszen helye lett volna rá.

• 12. szó jelsora: BRLK-A-TÁS azaz „BéRLA-Ka-TÁS”, vagyis bérlakatás.
• 13. szó: KTÖSZ-TN-DJIK hangzósítva: „KeTŐ eSZTeNDeJIK” ~  kettő esztendejik, írta

ahogy mondta, amit ma már így mondanánk: „két esztendeig.”
• 14.  szókarakterünk  rovássora  I-TVÁ-LTNM  azaz  „IT  VaL-ÁT  NeM”,  itt valát  nem.

(számomra teljesen érthető: „itt volta alatt nem”).
• 15. szó: „TŐN” azaz tőn – Pais szerint tén12 – a szövegbe talán jobban illene a „lön”.
• 16. jelsora: CSÁSZÁ-R, hangzósítása „CSÁSZáR-A” azaz császárra.
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Harmadik sor:

             17           18           19               20                       21                      22                  23                        24

• 17. szó rovássora: KTJI, az a véleményem, hogy a szó még az előző sorhoz tartozik, a rovó
kétségét, kételkedését fejezi ki, mint: „KéTeJeI” ~ kételyei, „KéTeJI ~ i > ë ~ hangváltással:
kételyë vagy ~ j > l ~ hangváltással a KéTeJI ~  kéteji ~ kételi, kétesnek tartani. 

• 18-19. szó: egyértelműen személynév: SZeKeL TaMáS azaz Székely Tamás.
A huszadik rovássort  általában „IRTa iNeT,  IRTáN eSZT” olvasatokkal  oldották fel,  amit  azért
vonok kétségbe, mert a rovó az első sorban már egyszer leírta, hogy írták eszt, amit szükségtelen
újból megismételni! Én másként olvasom, figyelembe véve a követő olvasatok megújított szövegét.

• 20. rovássor: IR-TÁNT-T, amit így hangzósítok: „IáR uTÁN iT éT” jár után itt élt, vagyis
„jár utána, itt élt”, megfelelne a jártán itt élt olvasat is.

A következő jelsorokat mindenképpen I. Szelim oszmán uralkodóra igyekeztek vonatkoztatni, ami
aztán változatos megoldásokat eredményezett: SzeLiMB. TörÖK (Thomsen), SzeLiMBÖK (Németh),
SzeLiM-BéK  (Csallány).  Pais szerint  olvasata  /Szëlëmbëk/  vagy  /Szëlëmbék/.  Zelliger szerint  az
utóbbi a valószínűbb olvasat... ebben az esetben a /bék/ szó bég változata lehet.12 
Nos, ez utóbbi példákat csak ezért említem, hogy milyen félrevezető a mindenáron való megfejtés
kényszere! Nem gondolnám, hogy Szelim császár nevét Szelimböknek is lehet szabadon fordítani,
azt meg pláne nem, hogy bég beosztású is lett volna! 
Még egy kiegészítéssel is élek, az ómagyar rovásjelek alapján az ü (mb) jelét M (²m) + yG (b) + n (n)
(m-b-n) összevonásnak értelmezem. (E furcsa jel értelmén, amiben a  (¹b, ²m, n, e/o,¹b³) ómagyar
rovásbetűk ismerhetők fel, egyszer majd el kell gondolkodni!)
A 22. szóban egy kakukk tojás is van ' C ', amit a z (z-r) analógiájára könnyen feloldhatunk. Nincs
középső  mellékjel,  csak  alsó-felső,  két  mellékjele  viszont  a  C (cs)  rovásjelnek  van,  így  az
összerovás az C + C (²r-cs) lesz.
Kiemelem 23. rovássort is,  a felirat  egyik legvitatottabb szavát:  „Sebestyén: IteT Be, Négyessy
László: ITT TeTT Be, Pálfi Márton: IteT (olv. itt tett) BE, Németh Gyula: ITTtTéBeN, Pais Dezső:
ITTéBeN, Csallány Dezső: IttJáRTáBaN, Ferenczi Géza: ITTBeN. A magunk feloldása írja Ráduly:
IdéTBen (=idejében).”13 Nos, azt hiszem e három szó szövegértését együtt kell számba venni:

• 21-23. rovássorom: SZLM-B-NÖK R-CSÁSZÁR I-TTBN vagyis „iSZLáMBaN Ö KéRi-
CSÁSZÁR IáT iTéBeN/uTáBaN azaz iszlámban ő kéri császárját ittében vagy utjában.

Az utolsó szót a klasszikusok egyöntetűen „száz lóval” olvasták, ami nálam kétséges, mert kizárt,
hogy az „öt követet” vagy őt követét” száz lóval indították volna úton járásra!
Az utolsó szó harmadik betűjele már ismert az első szóból (z-r), nem egyértelmű az ötödik jel, hogy
az  n (n) vagy  o (o) betű-e. Így két olvasatot is rögzíthetünk: SZJZ-RLNVÁ-L azaz „SzáJ eZéR
eLeN VaL-Á” és a SZJZ-RLOVÁ-L azaz SzoJéR eZ LOVaL-Á. A wolfenbütteli másolaton csak a z
(z) van, ezzel SZJZLNVÁ-L ~ „SzáJ eZ eLeN VaL-Á vagy SZJZLOVÁ-L ~  SzáJ aZ LoVaL-Á
lenne olvasható. Legjobb, ha a szövegértés alapján választunk, nem tudjuk melyik másolat a helyes.

• 24. utolsó szó tehát: SZJR-ZLOVÁ-L azaz „SZoJéR eZ LOVaL-Á, vagyis szójér ez lovalá.
A felirat együtt, ahogy mondhatták:

Az Úr ezeröcáztizenöt esztendőben írták esztet, László király őtet követét járattaták, 
itét (itt élt) bilayi bérlakatás kettö esztendejik, itt valát nem tön (lön) császárra kéteji (kételi),
 Szekely Tamás jár utána, itt élt iszlámban, ő kéri császárját utjában szojér (szóér), ez lovalá!

Nem gondolnám, hogy az olvasatot át kellene írni mai beszédre, így eredetibb!, vagy megértéséhez
akár magyarázatra lenne szükség! Láthatóan több szó másként is hangzósítható, ami az olvasatot is
befolyásolná. Bízom benne, hogy sikerült több félreértést, félrefordítást is tisztáznom. Szelimet sem
hívhatták Szelimböknek és Bilaji Barlabás sem vett részt a követjárásban, s talán Székely Tamás is
csak egy közvetítő, a szeráj keresztényből erővel iszlamizált „devsirme” hivatalnoka lehetett.
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A zamárdi avar rovásos szíjvégzáró:

Az avarkori temetőből Bárdos Edit ásatása során 1992-ben került elő egy aranyozott avar szíjvég. 

6. kép. A nagy szíjvég elő,- és hátlapja. (1270. sz. sír) Fotó: Gőzsy Gáborné.15 
„A szíjvég hosszú tömör darabjának hátlapján két felirat, a szíjra erősített rövid rész hátlemezén
pedig egy feljegyzést figyelhetünk meg, – írja Harmatta János (uo.). A három közül... legrégibbnek
látszik a hosszú tömör darab hátlapjának ovális  részén kezdődő türk rovásírásos felirat,  mely 6
betűből áll. Ezek a következőképpen olvashatók:

ontlo η ²t ²s/²š ¹s/¹š ²s/²š ¹s/¹š

Valamennyi  rovásjel  formája  a  Yenisey-vidéki...  ABC-re  jellemző.  A felirat  rövid  volta  s  az  a
körülmény,  hogy  csak  négy  különböző  rovásjel  fordul  elő  benne,  megnehezíti  az  íráskép
értelmezését és többféle megoldást tesz lehetővé, különösen, ha számolunk azzal a lehetőséggel,
hogy a ²t a ¹q jel tükör-fordított változata.(2)  […] Ha a bekarcoló szigorúan szem előtt tartotta a türk
rovásírásos  feliratok  orthográfiáját,  akkor  a  fent  megadott  olvasatot  következőképpen
értelmezhetjük:

ant  et  eš  aš  es  aš

Az  ant/and  szó jelentése '  esküt ',  et  az ótörök  et- '  teljesít, elvégez ' ige egyes számú második
személyű felszólító alakja,  eš  azonosítható az ótörök  eš  '  barát '  szóval, az  aš alak is ismert az
ótörökben, jelentése ' élelem, táplálék ', az es szót Kašgari jegyezte fel ' zsákmány ' jelentésben, míg
a felirat utolsó szavát, az  aš  alakot az ótörök  aš- ' hozzáad, gyarapít, szaporít ' ige egyes számú
második személyű felszólító alakjának tekinthetjük.(4) A két igealak tárgyai  határozatlanok s így
casus  indefinitusban  állanak.  Mindezek  alapján  a  feliratot  következőképpen  fordíthatjuk  le
magyarra:”

„Esküt teljesíts, barátot, élelmet, zsákmányt gyarapíts!”

Nos, ez az ótörök olvasat valószínű meg is állná helyét, ha nem vetnénk össze a rovásjeleket a
hozzájuk rendelt szavakkal,  mert  akkor mindjárt  ki  is tűnik, hogy a két -aš- szónak lényegesen
eltérő a rovásalakja, a két azonos '  y ' rovásjelnek pedig a szövegértelme különbözik, de a két első
jeniszeji jel sem azonos, csak hasonlít a 4. képen közöltekkel. (uo.) 
A rovásfelirat képe: 

1b. kép. Rajzolta: Harmatta János (uo.)
Meg is állapíthatjuk, hogy a felirat nem bonyolult, van három szóló rovásjele, a 3. és 5. y (sz), és a
6. R (¹d) betű, a fennmaradók egyértelműen ligatúrák.

• 1. jelünk az y + M (²m-sz) összevonása, annyi megjegyzéssel, hogy az -sz- vonalát talán azért
dönthette  ' \ ' balra, sz-irányba a rovó, hogy az ne legyen azonos a Stanica krivjanskajai
kulcsfelirat  Փ (f) jelével. Amúgy a '  M  '  és a különböző helyzetű:  y,  \,  /,  |,      egyvonalas
rovásjelek összevonásának több változata ismert.

• 2. karakterben példaként a K (¹k-¹r), a j (¹j³-sz vagy ¹j³-¹r), a Y (²v) és az előbbi analógiájára
az \ (sz) ismerhető fel. Feliratunk szövegébe az Y + / + j (¹j³-¹r-²v) ligatúra illeszthető be.

• 4. összerovásunkat a Ј (²l-¹r) + ˥ (²j) betűjelek hangzósításával érthetjük meg.

15. Harmatta János: A zamárdi avar szíjvég rovásírásos és szogd feliratai.
                                   Somogy Múzeumok Közleményei 2. 1996. 107-111.
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A betűsor balról-jobbra:

²M-SZ  ¹J³-¹R-²V  SZ  ²J-¹R-²L  SZ  ¹D
 MéSZ  Rá-uJ  öV  SziJáRa  LeSZeD azaz Mész rá új öv szíjára, leszed!

Vagyis újból fel leszel használva! 

„A rovásírásos felirat után két ötszögű csillag van bekarcolva – írja Harmatta a továbbiak során –,
majd ezek után közel a szíjvég csuklószerkezetéhez egy szamarkandi kurzív szogd írással bekarcolt,
egy sorból álló felirat  figyelhető meg, amely a szíjvég szélességében, tehát a rovásírásos felirat
tengelyére merőlegesen helyezkedik el. Ennek olvasata a következő: twγ⁾n⁾r 
...az íráskép szemmel láthatólag a török Toγan Er személynevet adja vissza... bizonyára az öv egyik
későbbi tulajdonosának volt a neve.” (uo.)
Nos, ehhez egy megjegyzést  mindenképpen tennék:  írásképe 7 rovásjelet  rögzít,  olvasatát  5  jel
alapján adja meg, a kihagyott két ⁾ és _/_ jelet ugyan a szogd írásjelek összehasonlító táblázatában
megadja (5. kép), de értelmezéséről nem szól, figyelmen kívül hagyja!

E feliratsort nézve – szerintem két különálló – szinte adódik,
hogy ezek is hasonlóan a jánoshidai tűtartó,  a Homokmégy-
halomi és Bp.-Rákosfalva-Tihany téri  feliratokhoz  írásképek,
szóképek lesznek.14 
Nézzük  így  a  felirat  első  karakterét.  Látható,  hogy  a
rovásképben a jelek összevontan két sorban helyezkednek el.

2b. kép. Rajzolta: Harmatta János. (uo.)     Az első szóban:
utolsóként az elfektetett t  (²t³ vagy i/ü³), középen a + (²d), a sor elején az egyvonalas — (¹r)

alatta, jobbról:
sorkezdő az j (¹j³-sz) ligatúra, majd a -d- függőleges vonalának folytatásaként az Ꙇ (²l³-sz) (L ~ ²l)

Nincs is más dolgunk, mint az így kapott rovásbetűket, jobbról nézve összerakjuk egy képpé:

³Ü/I     D²    R¹
                                                                             SZ-³L²     SZ-³J¹

                                                                   -Ra-D-I-
amit balról-jobbra így olvashatunk: SZi-J              SZü-L azaz szíjra díszül, mármint a szíjvégzárót.

Hasonlóan járhatunk el  a  rovássort  folytatva:  itt  a  rovásjelek  döntő  többsége  felül  egy sorban,
egymás után következik, míg alul a sorvégén csak egy jel van.
Ennek rovásképét felszerkesztem:

t ___ y ___ x___ y _y -s
                                                    n
                                                            t²  r¹  sz  r¹ a/á  r¹ sz  l²-s
                                                          e/o

Balról-jobbra sorolva: S-²L-SZ-¹R-A/Á-¹R-SZ-¹R-²T   
                                                                                E/O, hangzósítva: eSeL SzáRÁRu SzoRiTO

Esel szárárú, szorító!
Vagyis, hogy le ne essen a szíjról, rászorító!
Mielőtt  bárki  szóvá tenné,  de hiszen a  felső sor  jelei  jobbra dőlnek vagyis  r-irányúak,  azt  kell
mondanom, hogy úgy nem értelmezhető – persze meg lehet próbálni –, de inkább arról lehet szó,
mint  a  környei  íjfeliratnál  (2014.  II.  negyedév),  hogy a rovó balkezes  volt,  s  ezért  dőlnek a jelek
egységesen jobbra. Láthatóan szó sincs semmiféle szogd betűkkel írt türk-nyelvű feliratról, hanem
csak egy magyarul jól érthető funkcionális szövegről.
Külön érdekessége a feliratnak – nem az első egyedi eset –, hogy azt talányosan „rovásképben,
írásképben” adja meg a rovó, ami azt is jelentheti, hogy az avar korban népszerű és elterjedt lehetett
a rovásírás, amit egyúttal akár szellemi feladványként is használtak. 
Vajon a szíj gazdája csak egy egyszerű közember lehetett? 
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Eredetileg  nem volt  szándékom,  hogy a  következő három hun rovásfeliratot  is  betegyem jelen
írásomba, mert igazából ezeknek egy később megírandó hun tárgykörben lenne a helyük. Végül is
az vezérelt, hogy ómagyar rovásjeleik nem ismeretlenek, nem igényelnek elsődleges megfejtést, s
van legalább már egy publikált olvasatuk, így a címnek is megfelelnek.

A Champagne-i hun sisak rovása.

E Nyugat-Európában talált hun sisak rovásírásos feliratáról írja
Harmata:  „Alaposan  megvizsgálva  a  sisak  bal  oldalán
bekarcolt rovásjeleket lehetett megfigyelni, amelyek egy része
biztonsággal  azonosítható  volt.  A  felirat  következőképpen
olvasható: 

                        i ²d i ¹n ºnč ¹b ¹y ¹n
Ennek értelmezése Idi Ïnanč Bayan lehet, amelyet a tulajdonos
nevének és címének tarthatunk. Az idi szó lehet a névnek része
(vö. pl.  Idi  Qurt)   vagy közös főnévként ʼtulajdonosʼ-nak is
értelmezhető. 

14. kép. A hun bronzsisak rovásos felirata. (uő.)
Utóbbi esetben a felirat értelmezése „Tulajdonos: Ïnanč Bayan” lehetne. A név magas rangot jelölő
méltóságnevekből áll, ez arra mutat, hogy egy hun főember sisakja lehetett.”16 
„Harmatta János  (írja  Szekeres István) Belső-Ázsiától a Champagne-i sisakig ótörök feliratokkal
próbálta  bizonyítani,  hogy az  európai  hunok az  ótörök jelrendszer  használatával  ótörök nyelvű
feliratokat hagytak hátra tárgyaikon...  Harmatta feltevése nem igazolható. […] teljes biztonsággal
kimondhatjuk, hogy a Kárpát-medencében a hunok (Attila népe) által kerültek a székely rovásírás
jelei (vagy azok egy része), de csak a későbbi betűk piktogram és ideogramma előzményeként.”17 

„Magyar  rovásírás  leletek  megfejtései  és  képei.”  weblapon  (www.rovasoldal.eoldal.hu.../41),
található egy megfejtés – a szerző és szerkesztő rejtve –, okulásként idézem: 
„Ha jó a rajz, szerintem föniciai az írásjel, a hangérték más, mint a székelyé, szerintem olvasata:
JoBJáN = (ezek) a jelek megegyeznek. Folytatása: M, föniciai K, ha rombusznak nézem, a D alak
NY, a hajlított vonal a föniciai R, M K NY R = MeKNYeR = megnyer. 
Olvasata: ...jobbján megnyer... Bizonyára a másik oldalon folytatódik a szöveg, ha ez egy harci
sisak, a vezér jobbján megnyerik a csatát.”
Hát... nem mondanék semmit, csak a mottóra hivatkoznék!

Ezek után elő kell állnom a saját olvasattal. A feliratnak legalább két olvasata is lehet. Az egyiket
tisztán az ómagyar rovásbetűk alapján mutatom, mellőzöm a karakterek magyarázatát:

¹J³-SZ ²D ¹J³-SZ N ¹CS N-O ¹S N azaz Szí-J (és) DíSZ-áJoN CsiNOSaN,
ami ugyan értelmesnek tűnik, de értelmetlen olvasat egy harci sisakon, aminek ugye nem az az
elsődleges funkciója, hogy viselője a sisakot díszként használva csinosan mutasson!
Tulajdonképpen  két  jel  kérdéses,  ezeket  kell  pontosítani.  Nem megfelelő  az  1.  és  3.  j (¹j³-sz)
ligatúra,  jelének  más  hangértéke  lehet!  Mivel  hun-kori  feliratról  van  szó  időben  hátrább  kell
visszanyúlni, egészen a több, mint 2000 éves Issyk-kul-i feliratokig, ahol is e jel j hangértéke: (¹t).
(Erről írásomat lásd majd később.) Még a 6. összerovást kell pontosítani, aminek persze köze sincs
a türk -b- betűhöz. E nyitott Å, Ó m-szerű jelekkel több feliraton is találkoztunk már (Majak, K6.
Khumara, szmolenszki felirat, de ott van a felsőszemerédi kőn és mezőberényi gyűrűn is), jelen
karakterben ' O ' az m, n, e/o, m³, n³ rovásjelek fordulnak elő, összerovása most M + n (n-²m³) lesz.
Ezekkel kiegészítve a felirat előbbi betűsorát:

¹T ²D ¹T N ¹CS N-²M³ ¹S N azaz TuD TaNáCSoM-Ne üSöN, vagyis
Tudd tanácsom, (tanácsolom) ne űssön! 

Ami összhangban is lenne a sisak funkciójával.

16. Harmatta János: A türk rovásírás legkorábbi emlékei. MTA AntikTanulmányok_41_pages162-177.pdf
17. Szekeres István: A székely és az ótörök írás jeltörténete. Bp. 2008. 197-199.

http://www.rovasoldal.eoldal.hu/.../41
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Budapesti hun fibula.

E hányatott sorsú ismeretlen magyarországi lelőhelyről származó bronz „jelvényt” 1997-ben kapta
Varga Géza, egy általam is ismert éremgyűjtőtől. Tárhelye: Magyar Nemzeti Múzeum.

Varga:  „öntött,  s  hátul  egyetlen  elrozsdásodott
vascsapot foglaló kárpát-medencei bronzdíszt öt neves
régésznek  mutattam  meg.  Bakay  Kornél,  Vékony
Gábor és Erdélyi István szerint ez egy hun (hun-kori)
fibula (amelynek az alakja sajátos),  Bálint  Csanád és
Hadháziné  Vaday  Andrea  az  avar  kor  előtti...
lószerszámdísznek  határozta...  egyetértettek  abban,
hogy a tárgy és mélyített felirata egyidős és eredeti... 
A vascsap – amelyből csak egy 2 mm-es csonk maradt
meg – a legalsó „s” jel mögött van, ebből következően
talán  fejjel  lefelé  lóghatott...  A fibula  alján  a  hegyet
ábrázoló székely „s” (sarok) rovásjel négy példánya... 

        A budapesti hun jelvény és rovásfelirata.
A hunok szokás szerint így jelölték az északi sarkot... Felül három olvasható rovásbetű van. Alattuk
és felettük vízszintes vonal húzódik...  Türk feliratra nem gondolhatunk, mert a középső jel nem
szerepel a türk rovásírásban. Mindhárom megtalálható a germán runák között (i, ng, a 3. p, b vagy
mb)... és a görög ábécében is (i, a, k)... 
A fibula  betűit  a  székely  ábécé  segítségével,  jobbról  balra  sem jutottam értelmes  szöveghez...
megpróbáltam balról jobbra haladva értelmezni a jeleket...
Első a székely rovásírás „sz” jele...
Középső jele a székely „a” (anya, Anat, Enéh) rovásbetűvel azonos...
A harmadik... az alakja miatt... már nehezen azonosítható, bár ugyanilyen ö/ő jel ismert az 1501-ből
származó csikszentmiklósi feliratból. […] A fibula harmadik jele (a „kő”, „Ük kő”, „Ük úr” vagy
ökör hieroglifa) a hunoknál talán még a „k” hangot jelölte, akár később a türköknél vagy a latinban
ma. […] A fibula három jelének betű szerinti olvasata: szak...
Valószínűbb  azonban  az  észak olvasat,  amely  a  szakő és  szak fejleménye.  A hangzóugratás
szabályai szerint ugyanis az „é” kezdőhangot a szak elé olvashatjuk – azaz a hun fibulára az észak
szót írták magyarul, székely rovásírással.”18 

Nos, talán ennyi elég is Varga írásának ismertetéséből, elhagyva az indokait értelmező, magyarázó
részeket. Két észrevételt is kell tennem: balról haladva látnia kellett volna, hogy az általa „a-nak”
tartott betű, ha valójában -a-, akkor tükrözött  A  (a³), a harmadik jel mellékjele alsó-felső állású, a
felhozott példáké központos: ' q ' alakú. Ezzel meg is fogalmaztam kifogásomat, a felirat szövegét
én másként – jobbról-balra –  olvasom.

• Az első karakter ligatúra lesz, szóértelmét a benne felismerhető szóló y (sz), t  (²t³, i/ü³,  ²l³)
rovásjelekből és az y  (¹t³-sz)  összevonásból kell kiolvasni, a F (¹t) alakja igazítva az sz-hez.
Látszólagos bonyolultsága ellenére is, felülről-lefelé az y + y + t (i/ü³-sz-¹t³) betűsor jön ki.

• 2. jel a g + F (¹t-g) ligatúrája, a -g- és a -¹t- mellékjele közös, a 3. vitathatatlanul az n (n).
A felirat betűsora balról-jobbra:

I/Ü³-SZ-¹T³  ¹T-G  N, hangzósítva: öSZ-I-T TáGoN azaz Öszít tágon! (összehúz)

A valamikori  hun „cikáda”  fibulán  (ruha kapocs),  valójában egy  ősi  archaikus magyar nyelvű
szöveget olvashatunk; a bő ruhát összébb, ezzel fogd szűkebbre! (Mennyire érthető ma is!) 
A szókezdő ligatúrában a karcagi avar csatkarika q (ö) betűje (2014. II. n. év) nem igazolható, egyrészt
más alakú az ómagyar w (ö) rovásjel (lásd a szmolenszki szabír vagy K7. Khumara-8 feliratokat),
másrészt a szövegértéshez elég volt csak a második -i- magánhangzó kiírása is.

18. Varga Géza: A budapesti hun jelvény rovás felirata. www.hunjelveny.uw.hu
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Szabadbattányi övcsat rovásfelirata.

E rovásírásos övcsat megtalálásának körülményéről, idejéről, meghatározásáról, jelenlegi helyéről
nem sokat tudunk. Kiszeli István: A magyar nép őstörténete című könyvének „Kőbe vésett és fára írt
történelem” fejezetében is csak annyit  írt  róla, hogy a honfoglalás kori  – vagy korábbi – bronz
övcsaton a következő szöveg olvasható: SZABOLCS S ŐK IS AVATJÁK JÓ LOVON ÍGY.”19 
Ezt  a  megfejtést  Friedrich  Klára,  Szabó  Árpád kazincbarcikai  mérnök  jelsora  és  betűzéseként
mutatja be20 (1. ábra), a forrás elérhetőségét ő sem adta meg. 
Saját rész megfejtését (11.-10. jelek) a 2 ábra közli, balról-jobbra: IGYÁL. 
Az „Á” betűt szerinte a kettőzött xx aa betű jelenti, mert „latin betűs iratokban is előfordul, hogy a
hosszú  magánhangzót  kettőzött  rövid  magánhangzóval  jelölik.  Pl.  RáD község  Raad.”  Meg  is
jegyzi: „felirata további utánjárást, elemzést igényel, mivel runaként is értelmezhető jelek vannak
rajta... Fettich Nándor régész is „Szabadbattányi runás nagy ezüst csat”-ként említi. (1953).”

Nem szívesen, de megemlítem, hogy természetesen a magyarul mindent megfejtő – az előzőben
már említett –  weblapon is van közzétéve: 42, Hun lelet Szabadbattányból cím alatt egy saját és
egy Csaba úrtól kapott olvasat? (Nem idézném őket, egyrészt mert nevüket nem adják, másrészt azt
hiszem igazolhatatlan ötletelések...).

Az övcsat hátoldali feliratos képét és teljes feliratát végül Varga Csaba könyvéből kölcsönöztem,21

(forrását  ő sem közölte),  megjegyzése:  „Még  senkinek  sem sikerült  megnyugtatóan  elolvasnia.
Egyedül az kétségtelen, hogy a jobbról az első ligatúra „BATA”, az utolsó pedig „IGY” olvasatú.

                                                         11     10     9   8      7        6       5     4   3  2     1

E feliratra valójában már 2009-ben volt olvasatom, amit most csak korrigáltam (a 8. jel más volt).
A feliratsor nem bonyolult, 11 karakterből áll, s jobbról-balra tartó. 
Öt szóló rovásjele: a 2.  v (¹b), a 3.  y (sz), a 4. jel az  ómagyar jelrendszerben az  w (ö) betű (kijevi
levél), 1483-ban a nikolsburgi ábécében már az w (ü) hangot jelöli,  itt is. A 9. jel az (²l), ismert a
homoródkarácsonyfalvi  és  erdőszentgyörgyi  feliratokról.  (Székelyföldi  kőrovások  2014.  III.  n.  év).
A többiek ligatúrák: 

• 1. karakter a l + v (v-²l) összevonása, az 5. jegy pedig felülről lefelé sorolva a F + k (²k-¹t).
• 6. karakterben az m (¹m) és az A (á) betűk alkotják az (¹m-á) betűsort.
• 7. összerovást két részre bonthatjuk, felső a '❳' szögletes  n (n) alakú rész, amely további

rejtett: y (sz), L (²l), Ὶ (i/j) jelekre bontható, az -n- ezekhez van igazítva, az alsó rész a Ê (g)
betű. A szövegbe a Ê + L + n (n-²l-g) változat emelhető be.

• 8. ligatúra jelen másolatban x + i (i-a/á). Van olyan átírás ahol az -i- helyett j (j) van jelölve,
mindkét változat köznapi hangzása -j- lesz, mint a konstantinápolyi feliratban.

• 10.  jel  két  szorosan  egymásba  rótt  -a-  betű,  kezeljük  ligatúraként:  x +  x (a/á-a/á),  de
felmerülhet közöttük egy néma -h- mássalhangzó is, mint x + q + x (a/á-h-a/á).

• 11. karakterben felül az i (i) vagy d (d) betű, alatta a tükrözött G (gy³) látható, ez két dolgot
vet fel, ha szabályos az (i  vagy  d-gy³) összevonás, akkor majd fordítva: GY-I/D-nek kell
olvasnunk.  Nem kizárt,  hogy a gy-t  a rovó csak azért  fordította  meg,  hogy elkerülje az
összevonás három egymás alatti azonos állású mellékjét, ekkor az olvasat „IGY”. Mindkét
lehetőséget meg kell vizsgálni.

19. Kiszely István: Kőbe vésett és fába írt történelem. istvandr.kiszely.hu/ostortenet/017.html
20. Friedrich Klára: Megfejtések könyve II. Bp. 2015. 180-1.
21. Varga Csaba: JEL JEL JEL. [Bp.] Fríg Könyvkiadó. 2001. 247.
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A felirat betűsorát a 10.-11. jelek értelmében két változatban is megadom:
a). változat:

V-²L B SZ Ü ²K-¹T ¹M-A/Á N-²L-G I-A/Á ²L  A/Á-A/Á D-GY
                                       1     2    3    4       5             6            7             8        9       10            11

eVeL BeSZÜKiT MÁN-eLéG Jo-ÁLA-hAD-iGY,
azaz Evvel beszűkít mán, elég jó álla, hadd így! 

Vagyis ezzel húzd össze a ruhád, mikor már jól áll hagyd, csatold be!
b). változat, a „gy” tükrözött:

V-²L B SZ Ü ²K-¹T ¹M-A/Á N-²L-G I-A/Á ²L  A/Á-A/Á I/D-GY³
                                     1     2    3   4        5            6              7             8       9         10              11    

hangzósítva: eVeL Be SZÜKiT MÁN-eLéG Jo ÁLA-hAGYaD.
azaz Evvel beszűkít mán, elég jó álla, hagyad! 

Le is szögezhetünk, hogy a felirat szövegértelme szerint a csat női ruhaviselet kiegészítője volt.
A magam részéről a  b).  változatot  tartom eredetinek,  mert  azt  a rovó az  ómagyar írásrendszer
szabályai szerint karcolta,  rótta be a csat hátlapjára,  tudniillik,  ha csak a mellékjelek torlódását
akarta volna elkerülni, annak legegyszerűbb módja az lett volna ha nem ligatúrát használ, hanem
külön kiírja a két jelet, mint azt tette a felirat elején is!
Korára vonatkozóan eligazodást jelenthet, hogy két különböző korú és valószínű két rokon magyar
nép ábécéjéből származó rovásjel van rajta. A két eltérő alakú x ; A (a/á) és L ; kétvonalas zárt ᐃ (²l)
rovásjelek  együttes  előfordulása,  olyan  korra  vonatkozhat  amikor  az  együttélés  során  keverten
használhatták a kora avar-kori x és L jelet és majd a később véglegessé váló „A” és „²l” jelet is.
Nem most fordult elő egyedi esetként e kettősség, a lippói orsógombon (2014. I. n. év) is a kétfajta -a-
rováshang együtt látható. Nem kizárt, hogy a két lelet felirata korban közel is állhatott egymáshoz! 

Ladánybene (Bene-puszta) szíjvég.

A rovásjeleket hordozó ezüst szíjvég 1834-ben került elő, őrzési helye: MNM. Honfoglalás kori.
Harmatta olvasata: felső felirat: „ersdnks” azaz Ers idin kes, vagyis Ers úrnak az öve. 

Az alsó: „rslbh”, azaz erselbeh, vagyis Örs ölbö (nemzetségfő).13./47.  
Friedrich  Klára olvasata  jobbról-balra:  „KIS  L.  KIS  jelző,  L.
személynév kezdőbetűje. Lent: nemzetségjel + H.
 szíjvég vagy ajándék a H. névjelű személytől, aki a nemzetségjelét is
bekarcolta, vagy két tulajdonosa volt a szíjvégnek.20./77.  
Szekeres:  az  alsó  részt  olvasta:  at  h(a).17./213-4. Véleménye  szerint:
„A kinai ʼfuʼ piktogram T „rögzített vesszőjű” ʼatʼ változata a Kárpát-

medencében a korai avaroknál, a szarvas-nagyszentmiklósi „későavar” (onogur) jelrendszerben, és
Harmatta  János  megfigyelése  szerint  a  Bene-pusztai  szíjvégen  lévő  felirat(329) ligatúrás
összetételében, Árpád népénél látható... b./ Az T ʼatʼ piktogram egy déli útvonalat jelöl a heftalita
hunok  területéről  (ahol  szintén  az  üstleletek  sűrűsödése  látható  Érdy  térképén),  nagy
valószínűséggel a Kaszpi-tenger déli megkerülésével nyugati oldalára, a Kaukázus északi előterébe.
Onnan a Kárpát-medencébe.”
Nézzük,  mit  olvashatunk  ki  az  ómagyar  rovásjelekből jobbról-balra.  A felső  sor  első  szavának
rováskaraktere: '  s U '. Az első  U jel már a kijevi levélen is az  K +  U (¹r³-¹k³) összevonása, míg a
második az s (²s) betű. A sorvégi ligatúra az j  +  g + y (sz-g-i/j) betűk sora, az -sz- és -i/j- is a -g-
jobboldalához van igazítva.
Az alsó felirat ' h T + K ' minden jele ismert. A T karakter természetesen nem ʼatʼ, hanem a (¹v-²d)
összevonása (lásd az avar feliratokat), K jel a (¹k), h pedig a (h) betű jele.
A két feliratot egy sorba téve, balról-jobbra:

¹K³-¹R³ S  SZ-G- I/¹J  ¹K-¹V-²DH. hangzósítva: Rá-KéS SZeGI (SZeGJ) éK-öVeDHö. 
azaz Rá kés szegi (szegj), ék öved-hő!
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A továbbiakban az Erdélyi–Ráduly szerzőpáros könyvében lévő rovásfeliratok olvasatait vizsgálom
át.  Ráduly a berekkeresztúri református templom rovásait több éven keresztül kutatta és gyűjtötte,
az olvasatlanokat majd külön írásban tárgyalom, kivéve most a rövid egyszavasakat, ezekre nem
kell külön visszatérnem. Azonosításként a lábjegyzetem száma után/az oldalszámot közlöm.

Berekkeresztúr13./67. 

A Maros  megyei  Berekkeresztúri  református  templomtorony  második  emeleti  „rekesz”,  északi
lőréses  ablakmélyedésében,  egy  faragottnak  tűnő  25.5*14,5-16.5  cm  méretű  homokkőn,  éles
eszközzel bekarcolt  – mélységük alig fél  mm –  nehezen betűzhető rovásfelirat  látható.  Ráduly
keltezését  a  14.  század  végére  teszi,  a  templom 1385  körül  épült  újjá.  Rajza,  írásos  említése,
nyomtatott megjelenése az ő közlése.  (1995, 1998, 2004)
Olvasata: az utolsó, bal felőli 4 jel... JIT rag, tárgyragos forma első közlés: a bal felőli első négy jel:
SZeNTYJT(Szentjeit), SZNT ligatúra.

Lefényképezett rajza:

                                                      13    12      11         9    8    7    6      5         4       3  2   1     
                                                                                    10
                                                    
A feliratsorban 13 karaktert különböztetek meg, megszámoztam. Láthatóan a jelek egy része jobbra
dőlő r-irányú, még az egyszerűnek látszók is lehetnek kétértelműek, nem beszélve az összevonások
többféleségéről!
A felirat elejének feloldását végül is a 8.-12. közötti szövegrész értelméhez igazítom, ezt közlöm,
nem kitérve az elvetett, lehetséges más olvasatokra!
Szóló, egyes betűjelként rögzíthetjük: 

• 1. az s (s), 2., 3., 8. jelek az y (sz) vagy az egyvonalas y  (r) változatai, de szóba jöhet a 2.-3.
együttes jelként az ' y y  ' (r) (¹r) is, a 6. és 10. n (n), a 13. pedig a t (t).

Ligatúrák:
• 4. karakter talán a legbonyolultabb összevonás, amiben a már megemlített -r- változatokon

kívül  felismerhető a  ⟨  (¹d),  az  L (²l³)  tükörképe,  a balra  döntött  (valós)  \  (sz),  a  hozzá
kapcsolt  N (¹s)  vagy  tükrözött  (ny³),  a  ʍ (¹v),  a  balra  döntött  w (ö),  s  végül  a  d (d).
A szövegbe illeszthető betűsort a d + ʍ + \ + N + ⟨ (¹d-ny³-sz-¹v-d) ligatúrából olvashatjuk
ki, de helytálló lehet a bővebb d + y + ʍ + \ + N + ⟨ (¹d-ny³-sz-¹v-r-d) betűsor is.

A középkori, székely–magyarnak tartott feliratok rovásjeleinél nem jelölöm a hangrendi vonzatot,
mert a magánhangzó jelek azt már feleslegessé teszik,  csak az  ómagyar rovásrendszer még élő
betűjeleinél alkalmazom. 

• 5. jelkombináció érdekessége, hogy a jobboldali hosszú -r- vonalában a d (²d) is benne van,
melynek túlhúzott keresztvonala még az alatta lévő Y (²v) betűjelén is túlér, mintha még egy
‒ (r)-t is jelentene. Így e jelet akár kétféleképpen is nevesíthetnénk:  Y + d  + y  (¹r-²d-²v),
illetve: Y +      + d + y (r-²d-r-²v), megjegyzem ez utóbbi kevésbé valószínű.

• 7.  rovásjel  bekarcolásával  többször  is  próbálkozott  a  rovó,  míg  szándéka szerinti  alakja
összeállt. Viszonylag egyszerűen olvasható: N + y + d  (²d³-r-ny), a -d- tükrözött.

• 9. jelünk visszafelé néz, vagyis tükrözött, esetünkben a Ꙇ vagy ᒪ alak  (²j³/²l³-sz/r) ligatúra
változataiból az (²l³-sz) összevonást lesz megfelelő. 

• 11. jelből felülről-lefelé az n (e/o) és t (t) betű az (e/o-t) ligatúrát hozzák létre.
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• A 12.  karakter  látszólag  két  szembefordított  ˥ (²j)  jelből  áll,  de  kapcsolatuk  kevésbé
értelmezhető, így másra kell gondolni. A karakter szimbolikus alakjáról elsősorban az r (²r)
rovásbetű juthat eszünkbe, a széthúzása még valamit jelöl. A szövegértésből tudjuk, hogy az
y (sz) betűre van szükség. Ezért széthúzta a rovás  ²r-t ' [ ] ' és elhagyta annak alsó részét,
mert  zavaró  szögletes  n-eket  kapott  volna.  Így már  érzékeltetni  tudta  a  rovás  alakjában
mindkét betűt, az r + y (²r-sz) ligatúrában

Felmerülhetett volna az -sz- betű az előző ligatúrában is, hiszen ott van a -t- szárában, de hogy azt
láthatóvá tegye, meg kellett volna tükröznie, akkor viszont a -t- jobboldali mellékjele ütközött volna
a felül lévő -e/o- betű vonalával.
Végig érve írjuk fel a rovásjelek betűhangjait, figyelembe véve, hogy némelyik ligatúra többértelmű
is lehet és azt, hogy szöveg értelmét a 8.-13. jelek olvasatához gondoltam igazítani. 
Ezt be tartva, két azonos végű olvasatot kapunk:

                 S  ¹R ¹D-NY³-SZ-¹V-R-D  R-D-²V  N  D³-R-NY  
                                                                             R  ²L³-SZ N E/O-T  SZ-²R  T

                                                                                                                   8         9      10     11            12     13 
                 S  ¹R ¹D-NY³-SZ-¹V-D      R-D-²V  N  D³-R-NY  
                     1  2-3                4                          5          6            7
hangzósítva:
                  SoRoD aSZoNY VáRD, uRaD VéN eRNYeD, úR

                                                                      SzoL iNET SZeReT 
                    SoRoD aSZoNY oVD uR üDVéN, eRéNYeDéR

Az első változat: 
Sorod asszony várd, urad vén ernyedt, (az) Úr szól innét, szeret! 

Cz-F: „renyhe” henye, lusta, hanyatló, „ernyed” 2. lankad, erejében fogyatkozik. Szövege eléggé
világias, talán nem is való egy templom falára.

A másik változat inkább oda illő, mert az Úr hitén álló erkölcsös asszonyt szólítja meg:

Sorod asszony óvd Úr üdvén, erényedért szól innét, szeret!

Ezt az olvasatot fogadjuk el véglegesnek.
*  

Berekkeresztúr13./68. 

A  Maros  megyei  berekkeresztúri  református  templom  tornyának  második  emeleti  nyugati
ablakmélyedésében, egy kevésbé faragott háromszög alakú homokkövön két rovásjel található.

A viszonylag jól tanulmányozható jeleket Ráduly a 15. század
végére  keltezte,  rajzát  és  ismertetését  1997-ben  a  Hargita
Kalendáriumban tette közzé.
Olvasata:  A(Á)  S (minden bizonnyal  monogram,  a  két  betű
közt pont van).
Én az első jelben a L + A + d (d³-á-²l) ligatúrát látom, ahol is a
tükrözött  -d-  mellékjelét  az  -a-  hosszabbított  vonala  adja,  a
másik Ráduly szerint is s (s).

                 Fényképezett rajza
A jobbról-balra tartó két jel tehát: 

S · L-Á-D³, amit természetesen már balra tartva ÁLDáS-nak olvasunk, 
de a szóelválasztó pont ki  van téve,  ezért  a feliratot a templomi funkcióhoz kötve,  talán így is
értelmezhetjük:

ÁLD · S azaz Áld · ISten  
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Berekkeresztúr13./74. 

A templom  déli  szentélyrészének  külső  falán,  a  második  támpillértől  balra,  vakolatba  karcolt
grafémák. A betűk 4 és 13 cm magasak, néhol sérült vonalak, a jelek tanulmányozhatók. Keltezése:
14. század vége, 15. század.
Írásos említése, első kiadás nyomtatott formában: Ráduly (2008.) Olvasatot nem közöl.
Rajzát alakhűen lemásoltam:

Ø  s  t ˎ y
A karcolás egyszerűen olvasható,  ezért  nem is  magyarázom a jelek hangértékét,  hanem közlöm
javaslatomat: 

N-T  S  T-R . SZ,
ami így hangzik:                         SZeReT iSTeN azaz Szeret Isten!

Ráduly rajzolt az első két jel közé egy kis vonalkát, de nem magyarázza meg létét, én az olvasat
érdekében vétlen karcnak vettem.

Berekkeresztúr13./76. 

A templom délkeleti falfelületén bal felőli támoszlopon bekarcolt rovásjelek. A betűk magassága
3 és 7 cm között. A 2005-ös renováláskor váltak láthatóvá, lemeszelték őket, szerencsére vékony
réteggel. Kora: 14. század vége – 15. század.

Első  írásos  említése,  kiadása  nyomtatott  formában:  Ráduly
(2007)
Olvasata: SáRD (Székelysárd falú közel Berekkeresztúrhoz).

Rajza lefényképezve: (a jobb felől a leomlott vakolat.)
A betűsor jobbról-balra olvasva, különösebb magyarázat nélkül:

L-T³ R S azaz SaRoL-T, vagyis: Sarolt

Dálnoki felirat.13./82-3. 

Dálnok (Dalnic) Kovászna megye. Református temploma nyugati falmezején okkersárga festékkel
rajzolt és karcolt jelek is előfordulnak, amelyeket nem festettek ki.
A betűk magassága az alsó sorban 20-22, a felsőben: 23 cm (Benkő 1981), nagyon megviseltek, a
vonalak jó része sérült.
Első írásos említése és nyomtatott kiadása: Kónya (1978)
Olvasatai: Ferenczi G. – Ferenczi I.: „kipem – képem; neki sem.” 1978.
Mike B. és Kósa F. 1981: főleg a rovásjelek hangértékét és alaki sajátosságait tanulmányozták.
Győrbíró I.1995: (szerinte „az olvasás rendje alulról fölfelé következik, vagyis az alsó sor az első”)
                          URÁN(a)K IS(tenének) MISÉZIK KÁDÁR IS(tván) P(o)R(á)IG
Forrai S. 1994: (szintén a jelek kiértékelésével foglalkozott) ReTteEG vagy RéTeG
Ráduly J. 2007: (az első sor bal felőli betűcsoportja talán) MeS(t)eReK.
Fodor Ferenc latinul: Antiquus Res Purgo Anno iNCaSum SeDo Custos.
Nem törekedvén a teljes felsorolásra, megemlítem még a „Megfejtések könyve I.” kötetéből:22 
Zomoráné Cseh Márta olvasatát: AD REGELRE ÉDES KÉPEM ISTENEK, valamint a szerző felső
sorra vonatkozó: AD vagy ÁD, továbbá: R, G, L. (P?) R, utána összerovás? IG vagy: DG.
Alsó sor: TÁSZOK, majd: IJ, M, IS vagy JS, ND vagy DN, K (1994)

22. Friedrich Klára: Megfejtések könyve I. Bp. 2013. 52-54.
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„A rovásfelirat a kórusról jól tanulmányozható, de nem jól olvasható, mivel a rozetta (napjelkép?)
alatti soron habarcspöttyök vannak.”
Rajza az internetről:23 

                                                                6      5      4       3    2            1
                                                            14  13      12      11      10   9       8           7
Az egyszerűnek tűnő rovásjelek mellett a székely írástól „idegen” (ómagyar) karakterek is láthatók,
ami az eddigi megfejtések talányát okozták.
Azonosítható szóló rovásjelek:

• 2. és 5. az  r (r),  a 6.  g (g),  a 8.  n (n),  9. és 13. a  k (k),  valamint az utolsó 14.  y (sz),
amennyiben ez is a felirat része.

Ligatúrák:
• 1. jel egyszerűen a: A + d (d-á) összevonása.
• 3. jel nem lehet azonos a  v (¹b) rovásjellel, mert mellékvonalai szét vannak húzva, alakja

inkább a j (j) és F ¹t) betűk megjelenítésére utal, mint  (j-¹t) összerovás.
• 4.  karaktert  is  hasonlóan  kell  kezelni  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  most  a  középtáji

kétvonalas jel valóban a (¹b)-t jelenti, azaz az előzőt csak ki kell egészíteni, hogy megkapjuk
a F + v + j (j-¹b-¹t)  ligatúrát.

• 7. karaktert tulajdonképpen egy balra, sz-irányba, döntött A (á) betűként is felfoghatnánk és
kereshetnénk  az  -sz-  jelét  is,  de  azt  a  rovó  nem  tette  láthatóvá.  Így  csak  az  azonos
irányultságú t + A (á-t) egybetartozására gondolhatunk, a -t- kihangsúlyozására döntötte meg
az  á-jelet.  A képen  látható  vastag  vonal  már  megfejtői  átírás  lehet,  mert  az  elsődleges
közzétételen vékony vonalas. (Korunk. 1981. 2. sz.) 

• 10. jelben a ˥ (²j) betű mellékvonala alatt a mindig is b-t szimbolizáló ferde vonalka van, (az
r-t  általában  vízszintesen  jelölték).  A  jel  tehát  v +  ˥ (²j-¹b)  összevonása,  azzal  a
megjegyzéssel, hogy a ¹j-t nem használhatta az azonos irányú mellékjelek miatt! Ugyanez a
jegy látható a majaki amforafelirat 12. rovásaként is. (2015. II. n. év.)

• 12. rovásjelben szembetűnő r (²r), karakterével már találkoztunk egy előző berekkeresztúri
feliraton! Belsejének jobbján a F (¹t) áll, baloldalát a d (d) rovásjel zárja, aminek mellékjele
felülről  nézve  n (e/o)  alakú.  Felvázolhatunk egy  d +  n  +  F +  r (²r-¹t-e/o-d)  összerovást,
amiben az -e/o- betű jelenléte hangrendileg felesleges, így nem kizárt, hogy a baloldalon
csak szóvégi magánhangzónak írta ki a rovó az-e/o- betűt: n + F + r (²r-¹t-e/o).

Együtt a két jelsor:
D-Á R ¹J-¹T ¹J-¹B-¹T R G ; Á-T N K ²J-¹B M ²R-¹T-E/O K (SZ)

                                   1     2      3           4        5   6        7     8   9     10   11         12          13  14
aDÁ uR uJaT JoBaT RéG ; ÁT NeKi uJaB MéReTE KéSZ

Adá (az) Úr újat jobbat rég, át neki újabb méreteʼ kész!

De nem zárható  ki  az  ...uJBu MéRTE...  olvasat  sem.  Ezek szerint  a  rovásfelirat  a  felette  lévő
különösen fontos Napforgást, az élet körforgását vagy az isten dicsőségét szimbolizáló jelkép más
méretű újabb elkészítését adja hírül! 

23. https://www.google.hu/search?q=Dálnoki+felirat&tbm=...
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Csíksomlyói rovásfelirat.13./85. 

Csíksomlyó – Csobotfalva és Várdolfalva egyesüléséből – Hargita megye. Szent Péter és Pálnak
szentelt római katolikus templom tornyának második emeleti keleti „rekeszében” faragatlan kövön
rovásfelirat. A betűk magassága 5 és 10 cm közötti, jól tanulmányozhatók. 
Kora 13. század vége – 14. század első fele. 
Első írásos említése, nyomtatott kiadása: Ráduly (1997b)
Olvasata: RAKáN R SZ vagy hangzóátvetést feltételezve: RATKáN (=RAKTÁn) R SZ. A rakán,
raktán nyelvünk megőrzött régiségei. Lásd Szabó T. Attila 1972.
Rajza fényképről:

                                                                             7   6    5         4      3    2  1

Érdekessége a feliratnak, hogy az első és utolsó két rovásjel „függőlegese” balra, sz-irányba dől, s a
három szóló „vonal” közül kettő hosszabb, egy rövidebb, jelezve, hogy köztük a hangzásbeli eltérés
lesz.  (lásd:  Bp.-Tihany téri  kehely feliratát.14)  Már tapasztaltuk,  hogy az ilyen egyvonalas  jelek
dőlés iránya nem mindig jelöli következetesen az -r- és -sz- betű/hangokat. 
Ezt előre bocsájtva, ha az 1. és a 7. jel a valós  \ (sz) betű, akkor a rövidebb 6. az (r) lenne vagy
fordítva. Így akár két olvasatot is kaphatnánk. 
Van még két szóló jel: a 3. enyhén „s” alakú a K (k), mint a ladánybenei edény a 12. jele, de ott van
elfektetve a Szfvr.-maroshegyi gyűrűn1 is, az 5. az (n) betű. A két ligatúra közül a 2. az egyszerűbb.

• 2. jel, ha elfogadjuk Ráduly pontozott kiegészítését, akkor ez az⇃(¹l) betű egyik változata,
fent mögötte pedig az n  (e/o), együtt az (¹l-e/o).

• 4.  összevonás  talányosnak  tűnik.  Jobb  oldalán,  a  talán  túlzóan  is  felnagyított  t (t),
mellékvonala annyira nem egyenes, hogy a Y (²v) baloldalán kívül ne jelentené az (n)-t is.
Az alsó  s s-szerű alakban a vízszintesen felhajló mellékvonal azonos jelentést hordozhat,
mint  az  erdőszentgyörgyi  felirat24 esetében,  vagyis  felfelé  az  (a)-t,  oldalt  az  ˧ (r)-t.
A baloldali y (sz) egyben az a-nak záró oldala is. (lásd berekkeresztúr13./65.) 

            Állítsuk sorba őket: y + a + ˧ + Y + /n/ + t (t-/n/-²v-r-a-sz).
A meghatározott betűk sora:

SZ  ¹L-E/O  K  T-/N/-²V-R-A-SZ  N  R  SZ
                                                         1           2        3                 4                     5   6     7

SZoLOK  iT/eN/-ViRASZoN  öR  SZo azaz Szólok itt/en/ virrasszon őr szó!

E felirat szerint a templom tornyát a tűztoronyként is használták, az éjszakai tűzfigyelő, a virrasztó
őr helye itt volt. A három egyforma hosszú vonal visszaigazolja az -sz- betűt.

Kilyéni rovás karcolat.13./87. 

                        Rajzának fényképe:
Kilyén Kovászna megye.  Unitárius templomának déli
külső  falán,  a  falfestmény  alsó  szegélyén,  vakolatba
karcolt rovásjelek vannak. A jelek 1,2-3 cm magasak, a
bal  felőli  grafémák  romlottak.  A  hiteles  emlék  15.
század  vége,  16.  század  eleje.  Első  írásos  említése,
nyomtatott kiadása: Ráduly 1993.

                  1        2    3     4        5    6                          Olvasatai: Ráduly 1994 a: BeNDIKO vagy BáNDIKO

(az ND ligatúra) = személynév. Benkő 1996: Pál pap.
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Én hat karaktert különböztetek meg, melyeket a latin írás hatására már balról-jobbra róttak. A két
szóló jelen kívül a többiek összevontak. Az első jel hangértéke: b (²d vagy b), jelen esetben már a
székely -b- hangértékű jelről van szó, a 3. pedig a d (d).
Ligatúrák:

• 2. jelet  Ráduly helyesen határozta meg, hogy az az ND, de valójában pontos átírása: d + n
azaz (d³-n), a -d- tükrözött!

• 4. jel – nem teljesen zárt k (²k) – alakjából jobbra kifelé mutat a 2. jel mellékjelével egyező
irányú „d” vonalka, amit figyelembe véve a k + d (²k-d³) összevonást kapjuk meg.

• 5. jel érdekessége, hogy a X az -sz- alján van, felül (sz) alul (b), összeróva: y + X (sz-b).
• 6. karakter jellemző rovásalakja a még nyitottabb ' k ' és az azt követő ' y '. A szétbontott „k”

alakjában látható felül az  s (s), középen az '     ' (r), s alul a  Y (²v) is, míg a követő  y (sz)
összevonva a (k) jobb oldalával, akár újabb t, F, q rovásjelek is felismerhetők! 

            Az egyszerűbb jobb elve alapján a s +  k +      +  y (s-²k-r-sz) ligatúrát választom.
Írjuk sorba a betűket:

B  D³-N  D  ²K-D³  SZ-B  S-²K-R-SZ
                                                             1        2      3        4             5              6
Láthatjuk, hogy a felirat csak mássalhangzókból áll, magánhangzó híján az egyedüli ősrégi magas
hangrendű  -²k-  viszont  kevésbé  segít  a  felirat  hangzósításában,  ez  megnehezíti  a  rováskép
értelmezését,  mert  többféle  megoldást  is  lehetővé  tesz.  Az  biztosnak  látszik,  hogy  nem
személynévről van szó.
Egy olvasatra mégis vállalkozom, ami talán összhangban is van a hely szellemével és nem kell
feltételezésekbe, találgatásokba bonyolódnom, ami nem célom: 

BüNöD aDoDiK SzoBA iS-KeRüSZ azaz Bűnöd adódik, szóba is kerülsz!

Székelydálya.13./96. 

Székelydálya Hargita megye. A református templom szentélyének belső, déli falán, a fülke jobb
felőli faragott kövén két rovásjegy. A betűk 4.5-5 cm magasak, kopottak, de tanulmányozhatók.
Kora:  15.  század vége,  Benkő 1496.  Első  írásos  említése és  nyomtatott  kiadása:  Ráduly 2000.
Olvasata szerinte: (minden bizonnyal monogram) A(Á) T.

A jelek állása alapján balról-jobbra olvasandó. Az első jegyben
az  A (á*) betű fejen áll  (eddig nem fordult  elő).  Értelmezése
alulról  felfelé,  s  esetenként  a  szára  is  olvasandó  sz-nek.
Különösebb  magyarázat  nélkül  a  két  jegyet  így  oldom fel,
balról-jobbra:
                                   SZ-J-Á*  J-¹T 

                                 SZóJÁ  áJ iT vagy SZóJÁ JóT

Székelykeresztúr kályhacsempe.13./101.

Székelykeresztúr Hargita megye.  Ráduly tudomása szerint a helységben lakó Székely Attila tanár
tulajdonában van az a 21.5*15.5 cm méretű kályhacsempe, melyen elég jól tanulmányozhatóak a
rovásjelek. Keltezése 1500 körüli. Első írásos említése és kiadása: Ráduly 2002 a.
Megadott olvasata: felső sor: KaTY vagy KuTY személynév, alsó sor: ITt RőDI LÁSZLÓ, latin
betűk: első szóban az I, az utolsó szóban: LÁ, RDI ligatúra (RőDI).  Ráduly rajza lefényképezve:
Felső sor:

Két jegyből áll, melyet jobbról balra kell majd olvasnunk. 
Az 1. jel az egyedül álló k (²k) betű/jel.
A 2. jegy elég talányosnak látszik, benne a jelek sorrendje: 
d + y + ⟆ + s + t (t-s-k-r-d³), az -s- bal oldala a (k-r). 

                            2             1                          Felírhatunk egy (t-r-k-s-d³) betűkből álló ligatúra.
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Alsó sor:

                                                                   7       6        5        4                   3
A harmadik karakter alul-felül pontokkal van kiegészítve, ilyennel eddig nem találkoztunk, legjobb
lesz  ha  jelentését  a  szöveg  érteméből  próbáljuk  meg  kideríteni.  Értelmezzük  előbb  a  4.-7.
feliratrészt:

• 4.  jegyet  egyszerűen a  j +  d +  H +  y (sz-r-d-j)  betűsorral  írhatjuk  le.  Az -r-  hosszabb
jobboldala hívja fel a figyelmet az sz-re, míg a -d- mellékjelét az -r- meghosszabbítása adja.

• 5. jelet többféleképpen is értelmezhetjük, lehet a Y (²v), az y + ⇂ (¹l³-sz) vagy a kettő együtt,
mint Y + y + ⇂ (¹l³-sz-v).

• 6. szóló jelként lehetne vízszintes segédvonallal a g (g), ligatúraként az A + s és az      +  s
azaz (s-á), de az (s-r) is érthető.

• 7. rovásjegyből a j + Ⅼ (¹l³-j) vagy K + j + Ⅼ (¹l³-j-k?) változat is előjöhet.
Hangzósítsuk az eddig ismerteket: 

²K  T-S-¹K-R-D³  …?...  SZ-R-D-J  V  A/Á-S  L³-J-(K?)
                                             1             2                                      4          5        6           7
azaz:                              KöT  SiKeReD  …?...  SzáRaDJ  aVAS  JoL  (Ki)  

Azt  most  ne  nézzük,  hogy  ez-e  a  végleges  olvasat,  mert  a  célunk  a  3.  jegy  értelmének
meghatározása! 
Annyit  tudni kell  szakmailag,  hogy egy frissen rakott  kandalló,  cserépkályha beavatása a tűztér
anyagától függően (agyag, samott), csak fokozatos tüzeléssel, „kiégetéssel” történhet meg, vagyis a
tűznek, tüzelés folyamatának döntő szerepe van! Nem lehetett ez másként a középkorban sem! 
Tehát a 3. karakterben a tűzzel, tüzeléssel kapcsolatos szót kell  keresnünk, amit igazolhat a két
tükörkép ' t t ' -t- betű jelenléte is.
Nézzük meg mit jelenthet a jegy pontok nélkül: ˥ + t  ?  y + t (t³-sz) ? (t-²j), -²j- a -t- mellékvonalán,
hát ez nehezen érthető, s a „tüzelj” szó sem akar kijönni belőle, csak egy esetben, ha visszanyúlunk
az ómagyar rovásbetűkhöz!
A „tüzelj” szó így lenne felróható:

˥ + t + z +  t + t (t-i/ü-z-²l-²j) azaz TÜZeLJ
Ami az azonos alakú  t (i/ü,  ²l,  t)  rovásjelek – példák bőven találhatók a  már idézett  „majaki”
írásaimban – miatt (az azokat nem ismerők részére), ugyancsak talányos! (az ²l és i/ü mellékjele
általában enyhén ívelt ' Ⴗ ' alakú szokott lenni, Ráduly talán nem tudva ezekről rajzolta t-knek?)
Nézzük a rovó logikáját, a pontok segítségével ezt hogyan oldotta meg:

˥ + t(Ч) ⁝ t +  t (t³-i/ü³ ⠇²l-²j) azaz T³-Ü³-z-²L-²J, vagyis TÜZeLJ, 
a felső két pont azt jelenti, hogy a ' t ' jelet kétszer kell venni, a tükrözött t t t-k közé pedig három
mellékjeles ' z ' kell! Ismétlő jel más feliratban is előfordul. (Alsószentmihály. Novocserkaszk.)  
A két sor együtt:
                                    ²K  T-R-K-S-D³   T³-Ü³-z-²L-²J  SZ-R-D-J  V  A-S  ¹L³-J 
                                      1             2                            3                      4           5       6        7

KöT RaKáSoD  TÜZeLJ  SzáRaDJ aVAS JoL azaz Köt rakásod tüzelj, száradj, avass jól!

Természetesen  más  olvasat  is  lehetséges,  de  azt  hiszem  ez  a  szöveg  hiánytalanul  lefedi  a
cserépkályha jóságát befolyásoló beavatás (kiégetés) fontosságát! 
A  felirat  mindenesetre  bizonyítéka  annak,  hogy  a  középkorban  még  ismerték  az  ómagyar
rovásbetűket, s annak egyes jeleit használták is a székely mellett (persze más kérdés, hogy a székely
mennyire külön álló vagy csak tovább élő!). Azon meg külön el lehetne töprengeni, hogy a 3. jegy
talányos jegyalakját helyhiány miatt rótták-e így vagy tudatos egyéni rováskép szerkesztés volt a
cél! 



21

A továbbiak  során,  hasonlóan  az  előzőhöz,  a  „Megfejtések  könyve  I.”22 kötetében  közzétett
„megoldásokat” kísérem végig, a lábjegyzetem száma után /az oldalszámot közlöm. 

Csíkmadarasi templom rovásjelei.22./28-30. 

Friedrich írja:  „Székelyföld  művelődéstörténetét  kitűnően  ismerő  Gondos  Béla  hívta  fel
figyelmemet a római katolikus templomban lévő jelekre, tőle kaptam a jó minőségű fényképeket
is...  A jelenlegi  templom  helyén  a  15.  században  már  állt  itt  egy  templom  s  annak  bejáratát
szegélyező feliratos kőkeretét építették be a mostaniba, a sekrestyéhez. 2012-ben megtekintettük...
az írásemléket ekkor mértük le: teljes hossza 44 cm. Jobbról az első jel magassága 11 cm, balról az
első jel bal szára: 6 cm.”
Közöl egy őt is megdöbbentő megfejtést: „bűnös, aki fél” amire mondaná Vékony: felejtsük el!
Friedrich szerint a jelek három betűrendszerhez is tartoznak:

• Székely–magyar  rovásírás:  1.-3.  É,  F,  K,  R vagy Ö,  a  4.  LY vagy mandorla,  az  5.  V.,
megadja ezek párhuzamait is.

• Görög írás: 1. elfordított Omega, 2. O (omikron), 3. Z (zeta) vagy NŰ, 4. mandorla vagy O
(omikron, bár az elsőtől erősen eltérő formájú) 5. SZ (szigma) vagy MŰ.

• Germán, skandináv runák: 1. P, 2. NG, 3. J, CH, vagy É, 4.? 5. E. de ezek kizárhatók.
Az ajtókeret bal oldalán: Hold és Nap jelkép, vagy Hold és csillag. A Nap vagy csillag a rovás ezres
száma is lehet. Fölöttük a mandorla, melyen lehet egy rovás Í, I betű és a görög T. A T (Tau) Szent
Antal és Szent Ferenc keresztjeként is ismeretes.
A keret jobb oldalába egy nagyobb mandorlát véstek, szintén az Í, I vagy t (tau) kereszttel. 
„A székely–magyar jelek jogosultságát a párhuzamokon kívül a székely jelképek, Nap (csillag) és
Hold ábrázolása bizonyítja... Szöveges megfejtést adni csak erős feltételezés szintjén lehetne.” 
(Igen annak, aki csak a többször is megújított székely rovásjeleket ismeri.) 

                               Gondos Béla fényképe: (uo.)                                                Barta József rajza20./167. 3. ábra

Az  ajtókeret  felső  részén  lévő  lapidáris  kőfelirat  korban,  stílusában,  tömörségében  (nagyrészt
ligatúrákból áll), elsősorban a felsőszemerédi kőportál funkcionális feliratához hasonlítható, azzal
az  eltéréssel,  hogy az  itteni  jobbról-balra  tart.  Most  is  a  templom szellemiségével  összefüggő
szövegre számíthatunk! 
A véseteket végig nézve csak egy szóló jelet rögzíthetünk a „mandorla” alakú Ë (²m) jelet, melyet
alakilag kiemelve, talán így különböztet meg rovó a 2. összevonásban lévő ²m-től.
Ligatúrák:

• 1.  jegy  alakja  hordozza  az  y (sz),  az  o (o)  jelét  az  sz-hez  igazítva,  az  (¹l)  jel  alakja
megdöntve '  ˩  '  jelenti  az (¹l-r) ligatúrát is,  míg az -o- alsó vonalához az  ˥ (i/²j) betű
illeszkedik. Az ˥ + ˩ + o + y (sz-o-/²l-r/-i/²j) összevonást kell majd hangzósítani.

• 2. jel nem a székely f (f) rovásjel, mert az M (²m) betű közepében a +  (d) betű/jel nem
érinti a körszéleket, együttes jelentésük: (²m-d).

• 3.  jegy egyszerűnek  látszik,  de  akár  öt  rovásbetűt  is  azonosíthatunk benne:  a  Y (²v)-t,
jobboldalában az /  (r)-t,  és  ˩ (²l)-t,  látható az  y (sz)  és még egy ligatúrás  y\  -s-  alak is
kivehető. Maradjunk a legegyszerűbb kéttagú y + Y (²v-sz) vagy s + Y (²v-s) összevonásnál.

• 5. jegyre is érvényes, hogy egyszerű és egyben összetett is. Szóló rovásjelként lehetne a ʍ
(¹v), de az alakja nem teljesen szabályos, kissé balra döntött, így másra kell gondolnunk.
A 3. jel analógiája alapján a jegyet ' y\ - \s ' > s + ù + K (¹k-r-s) ligatúraként rögzíthetjük.



22

A vésett betűsor:
SZ-O-¹L-R-²J  ²M-D  ²V-S  ²M  K-R-S

                                                                         1                   2          3       4         5
hangzósítva: SZOL-úR-IMáD  oVaSoM  KeReS azaz Szól Úr imád olvasom, keress!

Persze a 3. ligatúrában igazolható lenne a mai olvasatnak megfelelő  ˩ (²l) jel is,  de azt hiszem
inkább írták ahogy hallották!
Az ajtókeret mindkét oldalán bevéstek még egy kisebb és egy nagyobb  „mandorlát”, amit alakja
alapján én olvasható rovásképnek tekintek. A képet felülről lefelé:

  R           rovásjelekkel:      +  y +  () (r-sz-²m-e), hangzósítva az uR SZeME, 
 SZ          vagyis: az Úr szeme olvasatként rögzítek.    
E-M         A rovás M (²m) alakját a rovó – ami rejtett elemeire bontva az n + M (²m-e)

összevonása – a vésnök tudatosan módosította „szem” alakúra, hogy az Isten szemét képírással is
kihangsúlyozza!

A baloldali keret rovásképéhez alul hozzávéstek egy nagy n alakban lévő ∗ jelet, szorosan a kettős
vonalú díszhez. Azt hiszem elfogadható Friedrich észrevétele, hogy a „csillag a rovás ezres szám
jele is lehet.” Az ' n ' és a kettős vonalat együtt érthetnénk a tükrözött rovás N (ny³) betűnek is. Ha a
fentiek így elfogadhatók, akkor a rovásképsor máris olvashatóvá válik:

Az Úr szeme  ⁎  N azaz az Úr szeme EZER NY, vagyis az Úr szeme ezernyi!
Ami nem jelenthet mást, mint az Úr szeme mindent lát, ezernyi helyen ott van!

Vajdasági pecsétgyűrű.22./73-4. 

A bronz pecsétgyűrűt Friedrich, Mandics György: Rovott múltunk című könyvében fedezte fel.       
                 Dr. Zombori Lajos fényképe:                                                         A gyűrű lenyomata:24 

                                                                                                                       5   4       3       2       1
„Véleményem szerint – írja –  mind magyar rovásként, mind rúnaként megfejthetők a jelek. A bal
oldali  képen jobbról az első kis hajlított  jelet  nem betűként értelmeztem...  díszítésnek, kis hold
rajzolatnak fogadom el. (?) 
Megfejtésem magyar rovásírással jobbról-balra: M MaMA, azaz Mária mama. 
(Majd felemlíti a mama szó legkorábbi és az utolsó NA jel előfordulásait.)   
...A jelforma egyébként is emlékeztet az állapotos állapotra. Feltételezésem szerint gyermekáldást
kérő gyűrűről van szó. Máriának, Jézus édesanyjának (nem mamájának?) segítségét kéri a gyűrű
tulajdonosa.
Ha germán vagy angolszász runaként fogjuk fel a jeleket, hasonló értelmezést kapcsolhatunk hozzá.
Jobbról-balra: B BiRTH. (angol szó: születés)
...ugyanez németül: die Geburt. A B betű a blassed, az „áldott” szót jelentheti feltételezésem szerint.
Runaként megfejtve tehát: „Áldott születés”.

Hát, talán jobb is, ha nem mondok semmit... 
Kezdjük azzal – ami talán Fiedrichnek fel sem tűnt –, hogy az általa M-nek titulált három jelalak
nem egyforma, bennük nyitott és zárt, ívelt és háromszög alakú mellékjelek vannak, ezek értelmét
csak az  ómagyar rovásjelek ismeretében lehet megtudni! Amúgy amit jobbról-balra olvas, annak
sorvezetése éppen fordítva van.

24. képek a www.rovasforrai.hu weblapról.

http://www.rovasforrai.hu/
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A lenyomat jeleiről látszik, hogy az 5. n (e/o) betű kivételével mindegyik ligatúra.
• 1. jegy alakjában szembe ötlik az ómagyar N (¹s) rovásjel, amiről már tudjuk, ekkor már a

székely írásrendszer  N (ny) hangjának jelölésére használják. Az összevonást egyszerűen a
N + y (sz-ny) betűsorként állíthatjuk be.

• 2. jelen felül nem valószínű, hogy az előbbi ismétlődik, inkább az  n (n) lesz a megfelelő,
alatta a battonyai gyűrű yå  (²k) betűje, a kettő értelme együtt: (n-²k).

• 3. jegyben szembetűnően a jelek tükrözötten fejen állnak, felül a j (³j*), s alatta az A (³a/á*),
összevonás, amiről már tudjuk, hogy az akkor a  (³a/á*-sz) karakter, amit majd (³j*-³a/á*-sz)
betűsorként kell hangzósítani.

• 4. jegyünk is tükrözött, felül az  A (a/á³), alul az  n (n³) vagy az N (ny) betű, ligatúraként az
(a/á³-ny), értelmezhető.

Betűsorunk: 
SZ-NY  N-²K  ³J*-³A/Á*-SZ  A/Á³-NY  E/O

                                                            1            2                  3                       4            5
hangzósítva:                aSZoNYNaK SZáJA aNYÁÉ, vagyis Asszonynak szája anyjáé!

Talán  egy  kicsit  bonyolultnak  tűnik  a  levezetés,  de  az  ómagyar írásrendszer  szabályai  tisztán
érvényesülnek!
Hát, akkor szó sincs se „Mária mamáról”, se „áldott születésről” – igaz hozzátette: „feltételezésem
szerint” –, hanem csak egy közmondásos népi bölcsességről, miszerint „az anyós szája a lányáéval
beszél”!

Tokaj környéki pala.22./172–4. 

Csallány  Dezső régész  Pap  Tibor  tokaji  tanár  szívességéből  tette  közzé  a  NYJAM  1972-es
évkönyvében,  a  feketés-szürke  faragott  palán  lévő  rovásfeliratot.  A tárgy  mérete:  3,1*2,6  cm,
vastagsága  0,9  cm,  egyik  oldala  csúcsos,  ahol  fúrás  kezdemény  látható.  Csallány  szerint
pecsételőként használták, olvasata: TAKÁCS. Céhes emléknek tartotta a 14. századból.
Dr. Fodor Ferenc szerint a TOKAJ szó is kikövetkeztethető. (Fodor:1982)
Ferenczi Géza... zsinórral nyakba akasztható, varázsszöveget hordozó, bajtól óvó medálnak tekinti.
(Ferenczi: 1997)
Friedrich Klára tanár,  rovásírás kutató-oktató:  „Véleményem a tárgy használati  értékét  tekintve
Ferenczi Gézáéval egyezik. Megfejtésem is ezt támasztja alá... 
Megfejtését a 3/2. rajza alapján az 5. rajz közli: ISTeN eReJe. „Az alkotó célja nem az lehetett,
hogy mindenki el tudja olvasni (neki sem sikerült), saját jelmondatnak szánta... Fodor rajzán látható
vízszintes vonalat... sem ő, sem Csallány, sem jómagam nem értékeljük rovás jelként.”
Vajon a rovó azt csak dísznek szánta-e? Hát nem, lényeges része a feliratnak. Éppen ezért  Fodor
negatív képét felállítva adom meg, amin rajta van a lehagyott jel is (2. rajz uo.)  

E pici medálnak szánt palára nem is fért volna más, csak egy tömör
rováskép, amit felülről és jobbról-balra bonthatunk ki.
Legfelül a hosszú vonal az  —  (r), alatta egy nagyalakú alul nyitott
Y (²v) rovásjel, jobb oldalának nekidől ' \ ' az s (s) jobb oldala. A „v”
belsejében  felül  szintén  egy  – r-t  jelentő  rövidebb  vonal,  alatta  a
hosszú y (sz), s ez alatt az elfektetett: ' ⟨ ' ómagyar (¹d) rovásjel.
A „v” bal oldalához a harmadik – (r) csatlakozik, melyet a j (j³) azaz
az (sz-j³) betűsor zár le. 

Akár fel is szerkeszthetjük a rováskép betűképét:                                           R

Az '  R-V-S-R-SZ-¹D-R-J³-SZ ' betűsor, hangzósítva:                     SZ-J³-R-\R/-S
                   áR-VéS-RéSZeDRe-SZíJ                                                            SZ
azaz                Ár vés részedre szíj                                                                ¹D

Vagyis a medál árral történő lyukfúrását örökítette meg a rovó, a -¹d- jellel még korábbi is lehet!
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Cserépdarabon rovásjelek.22./180-1. 

Az 5*7 cm-es, szürkére festett korsó töredék alsó részén rovásfelirat részlet látható, melyet még az
égetés  előtt  karcoltak  be.  A lelet  a  Duna  újpesti  szakaszából  került  az  Újpesti  Helytörténeti
Gyűjteménybe, írja Friedrich.

Az első híradás:  Tászok-tetőtől  a bosnyák piramisokig című
írásban olvasható.25 Ott a feliratrészlet rovásjeleit jobbról-balra
így  adja  meg:  m A G o r k u,  amit  UKROGYAM  vagy
UKROGYÁM-nak  olvas.  A számítógépen  erősen  kinagyítva
azonban az r (R) C CS-nek tűnik, a G (GY) felső vonala pedig
mintha csupán anyaghiba lenne. Ebben az esetben az olvasat
UKCSODÁM. (Megjegyzem: akár még értelmes is lehetne, ha
igaz lenne, mint „Uko csodám”, csodás uko (ako) poharam.)
Egy újabb megtekintés alapján az U előtt lát még egy SZ-t, így
az első három SZUK betű ISSZUK, a K utáni összevonás IRO
lett, a teljes megfejtés pedig: ISSZUK ÍRÓ GYAM...  (GYÁM)

Képe:25                               Az utóbbira ugyan nem talált magyarázatot, de az edényben
ívásra, szánt (író folyadékot) tárolhattak, amit a Wikipédia szerint külön is ismertet.

Érdekes, hogy a k (k)-n lévő kis vonalkára (i) sem, de az r-hez szorosan illeszkedő d (d) betűre sem
gondolt. Az u (u)-ban sem látta az (y, v, x vagy s), az r (r) jobboldalán az (˥, y) és az o (o)-ban az
(j, n,⇃) betűket. A töredék jelei többféleképpen is olvashatók lennének, egy szóba jöhető olvasatom
betűsorát így adom meg:

SZ-U-¹V-A-SZ  K-I³  SZ-²J-R-D  ¹J-N-¹L  GY  Á  M
 ...uSZUVA  iSZIK  SZoJ  Rá,  DuhaJ  Ne LéGY  ÁM!

 (ki) uszuva iszik szólj rá, duhaj ne légy ám!
USZU = ember biztatásra is használják, uszu-va, uszu ol-va, unszolva. (Cz–F)

Ukrajnai váza felirata.22./181. 

1903-ban az ukrajnai Popasné (?) település temetőjében találták a bronzkori rovásfeliratos fekete,
égetett  edényt.  V.  Kachur  ukrán  epigráfus  szerint  az  „USKATZIMAS”  megfejtés,  mai  litván
nyelven festékszínezéket jelent. (1. rajz)
Friedrich a pontatlanul vázolt 2. rajza szerint a hangértékek: 1-3. VeSZéLY, 4. SZeNT, 5-6. VeT,
7-8. ZSáK, 9. Ne, 10-11. eGYeD.
Képtelen magyarázata: „Veszélyes magvakról lehetett szó, amelyeket csak a Szent (pap) vethetett el
és az ő zsákjából kerültek a vázába, köcsögbe”... Az 1. ábra szerinti „zsinórírással” rótt rovásjeleket,

így oldom fel:         n  Z  ۲  a      Y  n-v  Ө  ԝ  
                                         +            d -                   -----⌈
                                       d      G               2            
                                          9   8    7     6         5      4       3      1

azzal a megjegyzéssel, hogy az 1. jel valójában a ferdén álló
-sz- betű, a 4. jel szára ívelt (, a -d- tetején az ᒥ (²j³) ül és a 7.
karakter az (i/ü-sz-d) összevonása.

            Nem tárgyalom külön-külön az egyes karakterek betűjeleit, csak felírom azok sorrendjét:
¹M  ¹R-²M  V-E/O  ²V-                          -²L  I/Ü-SZ-D  ¹R-¹K  N 

                             SZ                                  -²J³-D-GY-D-   
Hangzósítva:         iSZoMRa  eMeVE  ViDuJ  eGYeDüL  ISZoD   RoKoN
azaz                                   Iszomra emelve vidúlj, egyedül iszod rokon!     

Meghagyva archaikusan. Az „iszomra” (ívásra), az ٢ (i/ü) betű régi alapállásban. (Pletnyova)  

25. mek.oszk.hu/05400/05403/05403.pdf 79.
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Edelényi edény felirata.20./92. 

Folytatom a II. kötetből,  Friedrich ezt a rovásfeliratot először egy MNM-i képeslapon látta meg,
utána  járva,  kiterített  rajzát  Wolf  Mária  régész:  Adatok  a  X.  századi  magyarság  kerámia
művességéhez című cikkében találta meg. A közlés szerint a nagyméretű tároló edény elszenesült
magokkal volt tele. Friedrich 1. ábra szerinti betűi jobbról-balra:
                                          SAS vagy VAS  KK vagy U G  K vagy R     V        C       A

                                                             7           6          5        4            3         2        1

Ezek közül én az A, V, és G betűit elfogadom, a többieket másképp oldom fel:
• 2.  '  V '  alakú  rovásjel  nem  ismeretlen,  az  esztergomi  és  Szfvr.-maroshegyi  gyűrűn  is

előfordul ligatúrában a -g- betű jeleként. Az előbbin jelalakja „döntött”, így többet is jelent
(s-i-r-g), az utóbbin állva az V + y + s (s-r-g) összerovás.1 Jelen feliratban viszont a -g- már
adott, így a maradéka csak az y + s (s-r) ligatúra lehet.

• 4. jel nem R vagy K, hanem a (r³-k) összevonása.
• 6. karakter sorrendje: k + b + k (k-d-k) vagy (k-b-k). 
• 7. jegy nem más, mint az  k +  s (s-k) összerovás, ami az erdőszentgyörgyi kőfelirat első

jegyében is előfordul. (Székelyföldi kőrovások 2014. III. n. év.) 
A felirat betűsora, az elfogadott megkülönböztetve:

K-S  K-B/D-K  G  ³R-K  V  R-S  A/Á
Hangzósítva balról-jobbra: 

ÁSoRa  VáRoK  éGeK-De/Be-KéSiK 
azaz                    Ásóra várok égek, de késik! Vagy Ásóra várok égek be, késik!

Nem gondolnék az „egekbe” szóra a második változatban, a  „be” inkább a hátravetett igekötő,
mindkét  változat  elfogadható.  Így  már  érthetővé  válik  az  elszenesült  magok  jelenléte  is,  a  sír
valószínű hamvasztásos (nincs rá utalás).

Feketegyarmati templom rovásai.20./93-5. 

Árpád-kori település Arad megyében. A református templom rovásfelirata 1862-ben kerülhetett a
Veér Dénes által 1467-ben készített freskóra. 
„A fő freskón Mária látható, ölében a kis Jézus, mögöttük Szent Anna áll és áldón helyezi kezét két
mellette álló glóriás nőalak fejére. A bal oldalán álló nőalak ruha szegélye alatt néhány centivel
láthatók a karcolt jelek, jobbról-balra TNY, K, NYR,? T, S, Á, D, ÁS, utána egy nagyobb P, melyen
áthúzás van a szárán, talán X is, tehát Krisztus monogram. A TNY előtt hiányzik a vakolat... az
NYR összerovás utáni jel bizonytalan, talán félbehagyták.
                                                                 Az 1. ábra fényképe és átírása.(uo.)    
 

 

                                                                                          Krisztus monogram   Sá   D  Á   S T           RNY  K  NYT              
Olvasatom jobbról-balra:                                                       10       9     8   7  6 5     4       3     2     1              
1. felirat: RNY KeNYéR ?TS ÁIDÁS és Krisztus monogram.
2. felirat: ÁIDÁS és Krisztus monogram.
Az ÁLDÁS szóban a torlódó mássalhangzót (L), kihagyta a bekarcoló.” Betűk mérete 2-3 cm.
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Ha a fényképet és Friedrich rajzát összehasonlítjuk, két eltérést is észrevehetünk. A második jelről
balra fenn hiányzik egy ' y  ' kiegészítő vonalka, ami az én olvasatomban az ómagyar w (ö) betű felső
vonalát jelenti és a 9. s (s) jelnek rajzolt jegy a fénykép szerint inkább ' A ' alakú.
Négy szóló rovásjelet rögzíthetünk, az 5. (t), a 6. (s), a 7. (á) és a 8. (d) betűt, a többiek ligatúrák:

• 1. jegyben felül a  t (t) látható, alatta az n +  y (sz-e/o) összevonás vagy a tükrözött  N (ny³),
megfelelőnek a (t-sz-e/o) bizonyult.

• 2. jegy hasonlít a székelykeresztúri kályhacsempe 7. (l³-j) jelére, tetején a már említett -ö- és
benne az -sz- betű. Az olvasatba az w + y + j + ᒪ (l³-j-sz-ö) ligatúra állítható be. 

• 3. karakter jobb oldalán egy nagy  x (a/á)-t látunk, belsejében az  n -e/o vagy a tükrözött
N (ny³) betű bal oldala, együtt (a/á-e/o) vagy (a/á-ny³) lesz, amihez hozzá jön még az (r-v³)
kapcsolat is.

• 4. karaktert felül egy kisalakú  n (n) zárja le a balra dőlő  \ (sz) és az sz-irányú  L (²l) jelet,
jobbról így sorolhatjuk fel: L + \ + n (n-sz-²l).

• 9. ' A ' alakú jegy jelentheti a g-t és az (s-r) összevonást is.
• 10. Krisztus monogram-szerű jelünket is rovásnak kell tekinteni, benne a tükrözött  A (a/á),

d (d) és talán az y  (sz) vagy (r) is bevonható, mint RÁD vagy az áSZ-oDA szó.
A betűk sora:

T-SZ-E/O  L³-J-SZ-Ö  A/Á-NY³-R-V³  N-SZ-L²  T  S  Á  D  S-R  SZ-D-A/Á
                                1                    2                           3                      4         5    6   7    8     9            10
Hangzósítva: 

iT-SZO  J-LeSZÖ  aNYA-VáRoN-SZüLeTéS  ÁdáSRa  áSZ-oDA azaz

Itt szólj lesző anya váron születés áldásra, ász oda!

„Néhány centivel balra és felfelé megismétlődnek az Á, D, S rovásbetűk a szárán áthúzott latin
P-vel együtt, sőt világosan látszik az ÁS összerovás, mely az előzőnél bizonytalan”, írja FK.
                                      2. ábra fényképe:

                                                     Krisztus monogram  SÁ    D    Á
Friedrich 3. és 4. jegyeivel nem értek egyet, a 2. pontosítva d (d³), vagyis tükrözött.

• A 3. jegy majdnem azonos a budapesti hun fibula középső (¹t-g) jegyével, de itt a ferde
vonal túl van húzva, ezért inkább a (s-i-r-g) ligatúrát olvasom ki belőle.

• 4.  jel  eltér  az előző feliratban levőtől,  itt  egyértelmű az  N (ny)  jelenléte,  ami  az (ny-d)
összerovást eredményezi.

A betűsor, az elfogadottat megkülönböztetve:

Á  D³  S-I-R-G  NY-D, hangzósítva: áDÁ SIRIG aNYáD, vagyis
Áldá sírig anyád!

Érdekes és értelmes lehet, az említett hun fibula 4. jegye elé kitett i-vel az „áDÁ ITiG aNYáD” azaz
„Áldá ittig anyád” olvasat is, amiben az „ittig” jelentése: itt létéig, itt éltéig, vagyis élete végéig.

E Feketegyarmat-i rovásfelirat,  tehát összhangban van a freskó képi jelentésével – „Szent Anna
Szűz  Mária  Szülője,  a  remény,  a  kitartás,  a  könyörület  megtestesítője,  az  anyák,  asszonyok
védőszentje” – gyermek-áldást oszt!
Igaza  van  Friedrichnek:  „A  Feketegyarmat-i  templom  kis  felirata  rövidsége  ellenére  fontos
művelődéstörténeti emlékünk, a freskókkal együtt nagy megbecsülést érdemel.”

*
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A 98.-9. oldalon ismertet két,  dr. Baráth Tibor egyik írásában „glozeli”-ként megjelent,  magyar
rovás feliratot. A szerző szerint a jelek sok hasonlóságot mutatnak a ciprusi jelekkel és a szkíta–
hun–magyar írással.
A 3. ábra feliratát – már csak kíváncsiságból is – részletesebben átnéztem, vajon tényleg olvasható-e
magyarul, mint azt Baráth teszi. Mondanom sem kell, hogy „eZ/eGY T-Ö-R-Ta-Tó-Ra/éK-SZ-eR”,
majd a kettős vonalak alján új mondatként, „V-aD-Ő-Lő-Jé/Vó-T” olvasata nem nyűgözött le, de
ezzel  Friedrich is így volt, mint mondja: „hiába keresem az egyezéseket a megfejtés és a magyar
rovásírás betűinek hangértékei között.” Persze ő is csak a székely rovás betűit kereste.
Más a helyzet, az ómagyar rovásjelek birtokában. Nézzük a 2. ábra fényképét:

Adódik, hogy a kör-feliratot a kétoldalt lévő, a képen „függőlegesen” álló két-két paralel  || vonal
választja el. Az ómagyar rovásjelek állása alapján a felirat a jobb oldalon kezdődik, kívülről nézve,
az óramutató járásával egyezően, vagyis jobbról-balra kell értelmezni.
Lemásoltam sorba állítva a 18 rovásjelet, alattuk megadom a beazonosított szóló és ligatúra betűket:

     C       –   b  Ⴤ   X  X  w  ⟩    y     M      //     Y ᐅ    ა    ˩   j      ʍ   t      G
       19           18    17  16     15  14  13  12     11      10          9          8    7         6         5       4             3            2         1    

 B³-R³-SZ   R   D  I/J²  D   D  Ö  L²   SZ  N-M²  R-GY   V  K²  E/O-K¹ L   J³-R SZ-V¹-L³ T-R   GY
Hangzósítva balról-jobbra:

GyűRűT  VáLaSZ  Rá-Jó  áL  aKO   Kö   VeGYe-Rá  MeNeSZ  eLÖDöD  IDi  Rá  RoSZaB

Gyűrűt válasz rá, jó ál ako kő, vegye rámenesz, elődöd idi rá roszab!

Hát,  megmondom  őszintén,  végül  is  meglepett  ez  a  csodálatos  archaikus,  magyar  tájnyelvi
gyűrűfelirat, annál is inkább, mivel Franciaországi lelőhelyű, ezt nem is gondolnám most tovább!
Kiegészítésül, annyit a „jó ál ako kő” szövegrészt ma már így mondanánk: ' jól áll, akkor kell ', a
rámenesz rámész, az idi ide, így. (Pető Imre: Elődök szava. 201.)
Eredetileg nem volt szándékomban, hogy az eddigiek szerint levezessem a rovásjelek hangértékét,
de mégis szükséges néhány magyarázat.

• Az 1. rövidebb '  G ' jelet tartom a (gy) eredeti szóló jelének a D14 Majak-11 kőfelirat4 24.
jele alapján, a 9. jel már hosszabb vonalú, ami hangtani eltérését is jelent (r-gy).

• 2. összevonásban a -t- az egy vonalas / (¹r) irányába döntött.
• 3. karakter ʍ + y + ⇂ (¹l³-v-sz), az -l- tükrözött, a -sz- a v-hez igazítva.
• 6. jel az „s” alakú K k-jával már találkoztunk (Csíksomlyó), összevonása (¹k-e/o). 
• 10. jegy lehet a szóló (²m), rejtett M, n, n elemeivel ligatúra változatok, most n + M (²m-n).
• 19.  C alakú összevonás nem a székely -cs- hang betűje,  ómagyar ligatúra. Jobb oldala az y

(sz)-t jelenti, belsejében két tükrözött a yG (¹b³) és r (¹r³) betű, összevonva: (sz-¹r³-¹b³).
*
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Maroshévíz, rovásos deszka.20./150-3. 

Czirják Károly író, újságíró, helytörténész küldött fényképet, írja Friedrich, egy Maroshévíz közeli
padlásról előkerült 81 cm hosszú, 12 cm széles juharfa deszkáról, amelybe rovásbetűket égettek be.
Feltételezése szerint orgona hajtó vagy szövőszék része lehetett. 
Rebendics Erik a deszka feliratát a következőképpen olvasta el:
Első oldal: ÉDES ESKÜDSZÜK, jelentése: Édes, esküszünk.
Hátoldalon: DEZSŐ ÉS ÉDES SZÖVE, jelentése: Dezső és édes szíve.
„Véleményem szerint azonban a felirat  a deszka működésével, feladatával függ össze...  Az első
oldalon 10 vagy 11 betű van (1 ábra), a hátoldalon pedig 7 (2 ábra)...
Első oldalon: K-D összerovás, azaz aKaD. Továbbá jobbról-balra: SZ, K-D összerovás, SZ, A vagy
A(Á)-S összerovás. Tehát SZAKAD-SZA vagy SZAKADSZÁS. (Szakadsza: abban az esetben, ha
véletlenül latin A betűt írt a szó végére). Továbbá a bal oldali 3 betű a kapocs alakú K alapján balról
jobbra halad, de végül is mind a két irányból ugyanaz az eredmény: SZaKaSZ (még latin betűvel
is).  A K betű két  oldalán azonban határozott,  tehát nem véletlenül odakerült  két  pont van,  ami
megkérdőjelezi a SZAKASZ olvasatot. Így inkább SZ.K.SZ. névjelnek tartom...
Az első oldalon véleményem szerint a következő olvasható: AKAD, SZAKADSZÁS, SZ.K.SZ.
Hátlapon balról jobbra: VI, G, DO, DO. Olvasatom VÍG DODÓ...
A deszka értelme szerintem: A Víg Dodó (Víg József) által készített szerkezetnek e részét, ezt a
deszkát  az  SZ.K.SZ.  névjelű  szövőnő  használhatatlannak  ítélve,  félretette  javítási  szándékkal,
gondosan feljegyezve rá, hogy mi a hibája.”
Végül megismétli  Rebendics újabb olvasatát: DeSZKa SZaKaD SZeG SZuR RoSZ, a hátoldalé:
DEZSO DEZSO eS SZÍVe.
                           2. ábra fényképe:                                                                 1. ábra fényképe:

                           11             10          9                               8         7        6           5        4        3     2              1

Először is tisztázni kell, hogy a két eltérő alakú '   ' és '      ' középjel valóban a d-t jelenti-e, ahogy
azt az eddigiek olvasták, vagy eltérő alakjuk két hangot jelöl. Erről hamar meg lehet bizonyosodni,
hogy a d középjelű az -r- hangot képviseli, míg a másik a d-t. 
A feliratban négy (sz) rovásbetű van (2., 4., 6., 8.) a többi összevonás olvasatom szerint.

• Ha az 1. jel (k-r), akkor a 3. (k-d).
• 5. jel azonos a székelykeresztúri felirat 6. (a/á-s) jegyével.
• 7. karakter teljes egészében tükrözött: (k³-r³-r³).
• 9. jel Ɨ +⇃+ n + ᒥ (²j³-e/o³-¹l-d) természetesen az -e/o- betű szögletes, mint a csíkmadarasi

feliratban, teteje a ²j-hez igazítva.
• 10. jegy y + s + Y + ┼ + n (e/o³-d-²v-s-sz), az -e/o- alakja most szóló, de tükrözött állású.
• 11. jel / + s + Y + y +   (r-sz-²v-s-r) 

A felirat betűsora:

K-R  SZ  K-D  SZ  A/Á-S  SZ  K³-R³-R³  SZ  J³-E/O³-¹L-D  E/O³-D-V-S-SZ  R-SZ-²V-S-R
           1       2        3       4          5         6            7             8              9                                10                           11
Hangzósítva:

KaR  SZéKeD  SZuAS  SZiKáR-RoSZ  LáD-JO  iDE  VéSi-üSZ  Rá-SZuVaSRa  
azaz

Kar széked szú-as, szikár, rossz, lásd jól ide vési, ülsz rá szuvasra! 

Valóban a deszkára azt égették be jól láthatóan, hogy rossz, ha ráülsz szuvasra ülsz, de az sem
kizárt, hogy végül mégis csak az – ...ülsz rá szövésre! – lenne az igaz!
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Szkíta betűk vas megyéből.20./189.

Ezzel a címmel ismerteti  Friedrich,  Károlyi Mária:  „Napszülöttek” című könyvében talált,  késő
vaskori rovás feliratot szkítaként, mivel ebben az időszakban a Kárpát-medencében szkíták is éltek
és „az írásemlék legalább három betűje – jobbról-balra az Í, a G és az NY – a szkítákhoz köthető.
Ebből  összeállhat  az IGéNY szó. Ezt  azonban nem érzem elég régiesnek, ezt  a  Cz–F  szótár is
alátámasztja: Újabb alkatú szó... Valószínűbb az IGeN, mint helyeslés, beleegyezés. 
Vagy IGeNY-nek ejtették a szkíták, vagy az írásminta készítője behúzott egy felesleges függőleges
vonalat,  mivel  ez  után  latin  betűket  látunk,  balról-jobbra  a  PRO (előtt,  -ért  helyett)  latin  szót,
feltételezhető, hogy valamilyen írásmintáról van szó.” 

Hát, több tanulsága is van ennek a feloldásnak! Megtudtuk, hogy a szkíták az igen-t „igenynek”
ejtették, s már létezett a székely -ny- betű is írásukban! Az meg persze logikus, hogy a feliratot
magyar rovásbetűkkel kezdik el, majd értelmetlenül hozzáadott latin prepozicióval fejezik be, hogy
írásmutatvány legyen!  Nos, nem bántó szándékkal,  a feltételezés csak árt, mert később elfogadott
lesz!

Na, de nézzük miről is lehet szó a feliratban, ha az ómagyar rovásjeleket azonosítjuk:
Fényképről:

                                                                  6        5            4     3          2        1     

Az 5., 6. jegyek felső rajzolata  n (n), illetve (e/o³) alakú,  Károlyi csak az általa készített, fénykép
nélküli, másolatot közölte, előfordulhat, hogy valamelyikük esetleg az A (a/á). Akkor más olvasat is
előállhat.
Két vagy három szóló jelünk van: a 2. (g), a 3. (¹s) és 4. (²m) vagy a rejtett elemeivel alkotott
ligatúrái (eME, íME, NeM, MéN stb.).

• Az 1. jelben felül az (r), alatta az (sz) rovásbetű, együtt (r-sz).
• 5. jegy természetesen nem a latin R betű, hanem összerovás. Hasonlít a ladánybenei gyűrű

ñ (sz-o³-l³) ligatúrájához, de most a karakter jobbra dől, így az (sz) helyébe vagy mellé az (r)
is beléphet. Alul a F (¹t³) mellékjelének végén van még egy pici vízszintes vonalka is, ami a
szintén tükrözött L (²l³) jelenlétére utal. A lehetséges összerovás: L + F + / + n (e/o³-r-¹t³-²l³)
vagy változatai.

• 6. jegy az előző analógiájára vagy / + n (e/o³-r) vagy (e/o³-sz-r).
A betűsor:

R-SZ  G  ¹S  ²M  E/O³-R-¹T³-²L³   E/O³-SZ-R 
                                                        1       2     3     4                   5                            6

RéSZeG iS MeRÉ TuLRa iSZO

Vagyis ne igyál már többet, mert a túlvilágra iszod magad, de kijöhet más megoldás is... 
*

Visszamenőleg megemlítem még a 139.  oldalon közölt  mecseki  kődarabon lévő rovást,  melyre
Resitczky Gergely a CSÁSZTAIAK, mint Baranya megyei település, megfejtést adja. Friedrich C.
változata  szerint:  „az első jel  nem C. hanem irányjelzés,  az olvasatom pedig ebben az esetben
ÁRVÁK.” A fénykép alá írom a betűjeleket:

                                                         M     Á    SZ   D   ¹B    R-J K

azaz MáSZaD BiRJáK (Lásd lippói orsógomb 2. jel c (¹m), K7. Khumara-8 alsó felirat ø (¹m-n).
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Rovásfelirat karkötőn.26 

A hivatkozott honlapon található a „Fém gyűrű rovása.” „Egy olasz múzeumi lapon találtam, nem
sikerült a korát és származási helyét megtudnom, de megvizsgálva magyar rovásírással értelmes
szöveget tartalmaz. A fém gyűrű „2” képénél részletezem az olvasatot:
Jobbról-balra: Be FoGSZ FáRa áTRaK éKeS SzeD FáT üS BE, illetve Be FoGSZ FáRA iTe RaK
KéS SZ?D FáT üS Be.”
Az -f-, a -g-, a 9. -r- és a 3. -t- meghatározása önkényes, az így kapott szöveg különösen, ha a
„gyűrű” funkciójával is összevetjük, szinte értelmetlen.

Képe ugyan onnan:

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

A felirat az ómagyar rovásjelekkel balról-jobbra olvasható, egyéni sajátossága, hogy yG (¹b) betűvel
visszaáll az ' b ' eredeti (²d) jelentése, ezáltal a másik -d- rendhagyóan a d (¹d) lett. A 14. jel egyedi
:alakja (értsd fordítva) ꜒ (²j), de inkább a ꜒ + y (²j-sz), a -j- felül elfektetve. A betűsor ezekkel ߣ

¹D  S  ¹J³-R³-SZ  ¹B  D  SZ  ²K-D/S  A/Á  NY³-SZ  Ü³     R  ¹B  SZ  ²J vagy ²J-SZ   ¹B  ¹D
             1   2          3              4    5     6           7          8              9       10        11  12   13    14              14        15   16

Hangzósítva: iDőS uJRu-SZaBaDuSZ éKeD ASZoNY Ü    RaB SZiJBa aD 
Idős újról szabadulsz, éked asszony, ü rabszíjba ad!, mármint a gyűrű, 

de talán találóbb a másik változat: D S ¹J³-R³-SZ B D SZ ²K-S A NY-SZ Ü³ R ¹B ²J-SZ ¹B D azaz
éDeS uJRa SzaBaDuSZ éKeS ASZoNY Ü RaB SZáJ SZaBaD

Édes, újra szabadulsz, ékes asszony ü, rab szája szabad!

Rovásemlék Bágyről.27 

Az Udvarhelyi Híradó tudósítása:  „A református templom külső támpilléréről lehulló vakolat alatt
a karbantartáson dolgozó kőművesek 2013. május 25-én rovásjeleket ismertek fel. Pitó Zsolt bágyi
lelkipásztorral  a legnagyobb körültekintéssel  kezelték a kőbe vésett  feliratot,  mely ezáltal  teljes
egészében láthatóvá vált. Nagy jelentőségű leletről van szó...
Különösen  értékes,  hogy  másodlagos  beépítésben,  fejjel  lefelé  helyezték  be  a  falba  a  XIII.
századból származó követ. Ez arra is utal, hogy a másodlagosan beépítők, bár felismerték a felirat
jellegét  és  igyekeztek  látható  díszhelyre  tenni  (akár  a  bonnyai  templomnál),  olvasni  már  nem
tudták... 
Eme  lelet  által  egyre  világosabb  kép  kezd  összeállni  a  rovásírás  középkori  használatáról
Udvarhelyszéken  is.  A  felirat  gyönyörűen  és  könnyen  olvasható.  Mint  jeleztük,  valamelyik
épület(rész) építőjének, esetleg építtetőjének nevét rögzíti. A szöveg kezdetét rögzítő hármas pont
után egy nyitó jel szerepel, amely – amennyiben hangértéke van –  akár N-nek is értelmezhető.
N(nagyságos) (é)N feloldásban is olvasható, majd kurzívan jobbról-balra:

URBN BNDÓ CSINALTA, azaz (N) Urbán Bandó csinálta.

Az U betűnek ez a formája az eredeti forrásokban csak a Thelegdi Rudimentában fordul elő, ezért
eddig sokan azon a helyen elírt formának tartották. A szövegben sima LT összevonás van... 
A Bándó  személynév  a  középkorban,  mint  önálló  név  létezett,  feltételezik,  hogy  az  András
becézéséből függetlenedett. Fennmaradt a 19. századig. A 20. században kiment a divatból, eltűnt.
Az utóbbi években újra feltűnt.” (Szász Tibor András)

26. www.rovasoldal.eoldal.hu/cikkek/43-fem-gyuru-rovasai.html
27. http://rovas.info/index.php/hu/tudomany/1683-rovasemlek-bagy
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Bács falú református templomának lábazatán előkerült rovásfelirat (valóságban fejre állítva). Kép
ugyan onnan:

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

Az azonosítás végett megszámoztam a rovásjeleket. Elöljáróban néhány észrevételt indokolt tenni.
Az 1. jegy három függőleges ' ⁝ ' pontsora szóköz jel, tehát előtte is volt rovásszöveg. 
A 2. jel ' Å ' nem lehet azonos n az (n) betűvel, a 3. a Rudimentha U betűjével, a 4. fejen álló ' A '
sem lehet R, a 10. '  Ó ' alakú jel a kiegészítéssel sem lehet O és a 11. sem csak CS betű! Ezek a
kifogásolt karakterek valójában csak az ómagyar jelrendszer alapján azonosíthatók!
A többi betű értéke helyes, dőlten különböztetem meg:

Á   T-L   Á   N   *   *   D   N   B   N   B   *   *   *   ⠇
                                               15    14    13    12  11  10   9     8     7     6     5    4    3    2    1
A hiányzó ligatúrák:

• 2. felül nyitott  Å kör alakú jel, a szmoleneszki szabír kőfelirat hátoldalának 4. jeleként az
(n-²m) összevonást jelentette. Mostani alakja inkább egy összenyomott „kör”, ami talán nem
az M (²m) és rejtett elemeit, hanem az n + n (e/o-n) betűsort jelenti, ami hangzósítva az éNÉ,
eNÉ, üNÉ stb. szavakat adná.

• 3. karakter egy fejre állított és tükrözött '  ʁ ' képét mutatja, amiben az egyvonalas / (r), az
n (n),  az  ómagyar N (¹s)  vagy a  későbbi  (ny),  az  y (sz)  és  a  Y (²v)  betű  is  jelen  lehet.
A kiindulási alapból: y + n/N + / (sz-n/ny-r) háromtagú ligatúrák sora jöhet létre, melyekhez
negyedikként még a -²v- is társulhat. Az (sz-n-²v-r) összevonás megfelelt.

• 4. jegy – amennyiben pontos a kiemelés és a középső mellékvonal nem túlhúzott (d) – egy
balra dőlő fejre állított '  Ɐ ' képét adja, jobb oldali függőlegese, az -sz- vagy a Y (²v) jobb
oldalát is jelentheti, a középső ferde vonalka az – (r), a baloldali ferde ' \ ' vonal szintén lehet
(sz) és (²v) értékű. Két összerovás is értelmezhető: \ + – + \y (²v-r-sz) vagy \y + – + y (sz-r-²v).

• 10. jegy, az alul nyitott „kör” kiegészítve a  ⇃(¹l) alsó vonalával. Összevonásként (¹l-²m),
(¹l-e/o-²m) és más változatok is előállhatnak. A szövegértés alapján utólag az (n-²m-¹l) a jó.

• 11. jel első ránézésre a (cs) is lehetne, bal oldala hosszított sz-vonalú, de akár a tükrözött
t (²t³,  ²l³. i/ü³), a  v (¹b), a  j (¹j), a  F (¹t),  w  (ö) és  r (r) jelek is kiolvashatók belőle. Szóba
jöhetne a C + w (ö-cs), a cs-t elemeire bontva a C + F + j (j-¹t-cs) vagy a C + r + j  (j-r-cs), de
végül is a y + t + v (¹b-²t³-sz) összevonást tartom szöveghelyesnek.

Az látszik, hogy ligatúrák esetenként többféleképpen is feloldhatók, amivel olvasatuk is változik.
Nem  ismerjük  a  kőfelirat  elsődleges  funkcióját,  így  nem  tudunk  hozzá  igazodni.  Ezért  nem
szándékom a  lehetséges  változatokat  végig  elemezni,  az  eddigiek  alapján  egy olvasatra  tennék
kísérletet:

⁝   N-E/É  R-V-N-SZ  V-R-SZ  B  N  B N  ²D  N-²M-¹L  ¹B-²T³-SZ  N   A/Á  L-T  A/Á 
               1        2                 3                 4          5   6    7  8     9         10                 11           12    13      14     15

eNÉ áRVáN á/üSZ ViRaSZ BüN BeNeD NeM-éL BiSZToN ÁL(i)TÁ

Ennél árván állsz/ülsz virrassz, bűn benned nem él, bizton álltá vagy áll ítá!

Ha elfogadható ez az olvasat, akkor a feliratos kő elsődleges helyén sírfelirat lehetett. A biszton-t
nem tartom hibának, mert írta (véste) ahogy hallotta. A 11. jegy esetleges: ' Ő-CSiNÁLTA ' (ekkor
meg kellene nevezni, hogy ki?) vagy ' JóT CsiNÁLTÁ ' (szintén ki?) olvasatait elvetettem, mert a
kihangsúlyozott -sz- betű/hang nincs bennük, amúgy az sem egyértelmű, hogy az  A jel kéthangú
-a/á- e még vagy csak -á-. (Esetleg pontosítani kellene a 4. jelet is).
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Van-e rovásírás I. István pénzén?

Írásomat  két  ok  miatt  zárnám  a  címbeli  téma  felvetésével,  egyrészt  gimnazista  korom  óta
foglalkozom numizmatikával, tehát érintet vagyok, másrészt az alant ismertetett írás is ösztönzött a
magyar  rovásírás  kutatására.  Nem  pénztörténeti  szempontokat  említenék  elsősorban,  inkább
maradnék ősi írásunk tovább élesének kutatása, ismertetése mellett. Láthattuk az eddigi példákban
és az első hivatkozás írásaiban, hogy még a 14.-15. századi rovásemlékek olvastához is szükség volt
az  ómagyar rovásrendszer  némely betűhangjára,  mert  azokat  csak a székely–magyarként  ismert
rovásokkal  nem lehetett kizárólagosan megérteni!. A betelepülők magukkal hozott ősi, „pogány”
írásrendszere ugyan a katolikus vallás bevezetésének áldozatául esett, üldözötté vált, de a tiltások
ellenére is még sokáig megmaradt a népemlékben! (Persze egyszer majd válaszolni kell arra is,
hogy székely-e az ómagyar rovás?)

A CNH I. 1. számú28 első pénzünket Szent István királyunk koronázása után verethette, apósának II.
Henrik obulusának mintája alapján, jó minőségű ezüstből. De nem e pénz története a téma most,
hanem az, vajon igaz-e amit Kukai Sándor: „Az ÉREM 1991/1 számában” felvetett, s Varga Csaba
könyvében21./246-7 már így ismertet, hogy első pénzünk „egyik oldalán ősi magyar, a másikon latin
ABC-vel  írott  szöveg  van. A latin  betűs  felirat  nyilván  az  idegen  papoknak,  kereskedőknek,  a
magyar betűs felirat pedig az ország lakosságának szól. A pénzek egyik oldalán (1. b., 2. b.) latin
betűkkel a „STEPHANVS REX” – hátoldalán: + REGIA CIVITAS – felirat szerepel.

A két érme feliratai némileg eltérnek egymástól. Ennek az az oka, hogy más-más verőtőről készültek, s úgy tűnik, hogy
a verőtöveket is különböző mesterek készítették.

Ám a másik oldalakon ősi magyar betűs felirat van.

            eJ R É  P  N I SZ A  J  É SZ eG  Su   T    A   Ku D               eJ R É  P  N I SZ A I  ÉSZeG   Su   T    A  Ku D
                 13   12   11  10   9   8  7        6       5     4   3   2  1                13   12  11  10    9   8 7       6        5    4    3   2  1 
Az érme magyar betűs feliratának olvasata (a sorvezetés jobbról balra halad): „DUKÁTUS GESZEJASZ INPÉRJE”.

(Az „INPÉRJE” nyilvánvalóan „IMPÉRJE”, azaz „birodalma” értelmű.)
A feliratok érdekessége a két név. Mindkét érme egyik oldalán „István király” (Stephanus rex), a
másikon pedig „Géza birodalma” (Geszéjász impérje) szerepel. Eme ellentmondás feloldása igen
egyszerű. Géza fejedelem (azaz Szent István) apja István és Géza néven egyaránt ismert volt.”

Ennyit vettem át Varga idézett írásából azzal, hogy ha Kukai olvasatát kifogásolom is, számunkra
rendkívüli  kultúrtörténeti  és  numizmatikai  jelentőségű  lehet,  ha  tényleg  igazolható,  hogy  első
pénzünk kettős feliratú!
Először is észrevételeznem kell, hogy az 1. a és 2. a sorban megadott másolatai nem mindenben
követik pontosan a körirat betűit. Az ezek alatt megadott analóg rovásjelek még pontatlanabbak –
nem csoda –, hiszen a székely–magyar rovásjelekkel nem tudta a pénz „latin” betűit maradéktalanul
lekövetni, nem beszélve arról, hogy azokat még az olvasatához is igazítania kellett! 
Ezt  ékesen  bizonyítják  a  hibásan  értelmezett  tükörkép  jelek,  nem tudván  róla,  hogy a  legtöbb
esetben ezek akkor más betű/hang értéket jelentenek. Tévedett, hogy a ▽ alak a rovás A (a)  és az
E pedig a p (p) betűt jelenti (nem hibáztatom), mert nem ismerhette az ómagyar rovásjeleket. 

28. Dr. Réthy László: Corpus Nummorum Hungariae. I. Árpád-házi királyok kora. Bp. 1898.
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A CNH. I. 1., illetve Unger 1. sorszámú első pénzünk felirata valójában:
Av. (előlap): + STEoHANVS REX*  Rv. (hátlap): +  RE˥IA EIᐁITᐁS+ 

Az ugye mindjárt szembe is tűnik, hogy az elő és hátoldalon nem egyforma a két  ' V ; ▽ ' betű és a
„CIVITAS” szó „A” betűjét  is  egy  ▽ helyettesíti.  Retrográd,  „széthúzott  alakú” a  „REGIA” R
betűje, s furcsának tűnik a G egyedire komponált alakja is. Felmerül a kérdés, vajon mi lehet a
magyarázata  az  eltéréseknek.  Az  nehezen  képzelhető  el,  hogy  aki  az  előoldali  V-t  véste  az  a
hátoldalon  már  nem jól  emlékezett  rá!  Felmerülhet,  hogy az  elő  és  hátoldali  vésetet  más-más,
esetleg idegen kéz csinálta, s nem jól ismerték a latin betűvetést. Mindkét állítás elvethető, mert
akár  hol  is  készítették  első  pénzünket,  az  a  szuverén  keresztény  uralkodó  egyik  legfontosabb
felségjogának, a pénzverés jogának érvényesítése, aminek folyamatát kizárt, hogy nem ellenőrizték!

Egy magyarázat  azért  lehetséges,  hogy mindez tudatosan tervezve,  nem véletlenszerűen lett  így
készítve,  hogy  az  ómagyar rovásiratos  mondanivaló  furfangos  módon,  az  avatott  szem
felismerhetőségének határán belül, latin betűknek álcázva került a hátlapi köriratba!

Nézzük így az 1.  a és 2.  a ábrák éremképein az óramutató járásával  egyező REGIA CIVITAS
köriratot,  amit  majd  visszafelé  olvasunk  a  rovás  sorvezetése  szerint,  jobbról-balra.  Ugyan  a
Kukaiféle  karaktereket  olvasatom szerint  megszámoztam,  bevonva  a  mindkét  oldalon  a  felirat
kezdetét jelölő † jelét is, de elsődlegesen a képek betűjeleit veszem figyelembe.
Szóló, egyes rovásjelek:

• 1. jel a kereszt jele, ami egyben a + (d) hang rovásjele is.
• 2. jelben a -d- ismét megjelenik az S felső részének folytatásaként: S+.
• A 3.  K (¹k)  rovásbetű  kurzivált  „S”  alakjával  több  rovásfeliratban  is  találkoztunk  már:

Ladánybene edény,- Székelykeresztúr kályhacsempe,- Csíksomlyó kőfelirat.
• 5. jel rovásalakja a deszki gyűrűn1 a -z- betűt jelentette. Az ómagyar jelrendszerben szóló

alakja  z,  ami  összevonásokban  majd  más  jelekhez  igazodva  E és  Ǝ formára  módosul.
Esetünkben a latin T „túlhúzott oldalszárai” ötletesen megadják a rovás -z- alakját is!

• 7. és 10. jegy az y (sz) betű.
• 8. jel tükrözött ' o ' alakja a P-t jelölte, míg a hátlapon az E (e/é) rovásbetű képét helyettesíti.

A többiek összevonások, ligatúrák:
• 4. karakter egy csúcsára állított  ▽ háromszög, melyben szemünk ugyan nem látja a fejen

álló Ɐ betűt, de agyunk a szövegértése kiegészíti! Ha összerótt rovásjegynek tekintjük, máris
a  Y (²v), az egyvonalas (¹r)-k  ¯;  / és a (g/²k) alakváltozatait  ◁ ;  ▷ ; △ láthatjuk benne.
Többféle betűkombináció is létre jöhet, mint a △ + Y + /  (¹r-²v-g)  vagy ◁ + / (¹r-²k) stb., a
-g/²k- betű jobb oldala az  r-hez igazodik. A (g/²k) rovásjelet tulajdonképpen az élőbeszéd
hangváltó  jelének  kell  tekintenünk,  ami  az  erdőszentgyörgyi  feliratban  a  -²k-  hangot,  a
Homokmégy-halomi  késő  avarkori  csontbogozón  a  -g-  betűt  jelentette,  a  deszki  gyűrű
„zálok-nak” írt szavát pedig hangot váltva zálognak mondjuk.

• 6. jegy az 1. a ábrán  ▽ᒣ alakban látható, vagyis a háromszög értelméhez hozzájön még a
˥ (²j) betű vagy (²j-s) ligatúra, a 2. a ' ▽y  ' ábrán pedig az y (sz) és/vagy az /y alakú (²s) betű.
Ez utóbbi a legegyszerűbben értelmezhető:  ▽ +  ¯ +  /y (²s-¹r-g) vagy  ¯ +  ▽ +  /y  (²s-²k-r),
összevonás, a -g/²k- mindkét esetben az  -s- bal oldalához igazodik.

• 9. karakter „A” betűjének két verőtő változatát mutatom a mellékelt
képeken,  ezeken  jól  követhetők  az  összetett  ligatúra  alakjában
felismerhető  rovásbetűk:  felül  az  ¯ (¹r),  jobboldalán  az  \ (sz),
csúcsában a △ (g/²k) hang valamelyik változata, az A = s + a (a/á-²s)
összevonása és belsejében a két vízszintes vonal az erdőszentgyörgyi
felirat zárt háromszög alakú (²l) rovásbetűjét idézi. 

Szövegbe illeszthető az △ + A + \ + ¯ (¹r-sz-á-g) és az összetettebb A + l + △ + \ + ¯ (¹r-sz-g-²l-á-s)
összevonás is, az -á- az s-hez igazítva. Az ²l-t a szabvány l (l)-el helyettesítettem.
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• 11. jegy latin G betűjét a vésnök úgy oldotta meg mintha az egy fejen álló tükrözött ' n⌝ ' -g-
lenne,  aminek  függőleges  vonala  n˥ túl  van  húzva.  Ezáltal  eleget  tett  a  latin  „G”
felismerhetőségének és a rovásalak megértésének is, amit egyszerűen  n +  ¯ +  y (sz-¹r-e/é)
vagy (sz-¹r-n³) betű/hangokkal oldhatunk fel, az -n- ez esetben tükrözött.

• 12. latin  E betű rovásjegyként az  ómagyar  jelek összetett  y +  ᒪ +  F (¹b³-¹l³-sz) ligatúráját
jelenti,  amiben  az  első  két  jel  tükrözött,  a  yG (¹b³)  ferde  mellékjele  az (¹l³)  vízszintes
vonalához igazodik. Az -sz- betű gyakran váltakozik a z-vel mondja Cz-F, vagyis (sz) helyére
beléphet a  z (z) is, ami ekkor  E alakúvá válik szintén az  ²l-hez igazított mellékjellel. Ez
esetben egy archaikusabb hangzású E + L + F azaz (¹b³-¹l³-z) összevonást kapunk.

• 13. karakter a latin szövegben az R-t, a rovásszövegben ligatúrát jelent. Felbontva: j + \ + n
azaz (n-sz-¹j³) betűket látjuk, az -n- az sz-hez igazodik. A tükrözött  ¹j³-ről tudjuk, hogy az
valójában az (sz-¹j³) betűkapcsolat, így az (n-sz-¹j³-sz) betűsort kell majd hangzósítanunk.

A felirat elejét a hangváltó g/²k-hoz igazodva kétféleképpen is megadhatjuk:
                                                                                                                                                                                       a

        D D ¹K ¹R-²V-G Z ²S-¹R-G   SZ É ¹R-SZ-G-²L-Á-S 
                                                                                SZ SZ-¹R-N ¹B³-²L³-Z N-SZ-¹J³-SZ 

        D D ¹K   ¹R-²K   Z ²S-²K-¹R SZ  É      ¹R-SZ-Á-G 
          1   2    3          4        5         6          7     8                 9                 10         11                12                 13  

G-s változat: aDoDiK Rá-VéGZéS-ReGSZÉ oRSZáGLÁS üSZ SZeReN ZaBoLáN-SZó-SZáJ
   Adódik rá végzés, Regszé(Rexé) országlás, ülsz Szeren, zabolán szó (és) száj!

²K-s változat: aDoDiK öRöKöZé eSKü RéSZE uRuSZÁG üSZ SZeReN ZaBoLáN-SZo-SZáJ      
                  Adódik örököse, eskü része uruszág(ország), ülsz Szeren, zab(o)lán szó (és) száj!
(a Z-t most s-nek kell értenünk, mert a latin „T” alakjába az s (s)-t nem lehetett megjeleníteni!)

Hát, ebben a két változatban benne van Vajk trónra lépésének egész története, vagyis a SZER-en
ülők megzabolázott szájának végzése, eskütevése a koronázásra!

A második változatból kitűnik,  hogy Géza nagyfejedelem által  kezdeményezett  nyugati  feudális
örökösödési  jog  bevezetése  már  uralkodása  alatt  eldőlt,  Vajk  azzal  örökösként  lépett  fel.  Az
mindenesetre  kitűnik,  hogy  az  „egyetértést”  a  törvényesség  betartásával  a  SZER-en  (vezéri,
nemzetségi  gyűlés)  ülő  „meghívottak”  torkán  lenyomhatták.  Látszik,  hogy  fontos  volt
hangsúlyozni,  hogy az  egész  ország királya,  hiszen  hatalmát  csak később,  Koppány,  Ajtony és
Gyula legyőzésével tudja kiterjeszteni. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy végzés törvényes zabola,
„szabál”, amely ellen száj már ne emeljen szót! 
Tegyük  fel  a  kérdést,  miért  kellett  az  első  királyi  veretet  rejtve,  az  ősi  magyar  betűkkel is
feliratozni? Ez lenne történelmünk első kettős beszéde? Igen! 
Jól tudta István és köre, hogy a pénz feliratának, éremképének fontos hírközlő, tudósító szerepe
van! A latin betűs felirat csak a keresztény Európa felé tudósít arról, hogy Magyarországon (ha
nincs is kiírva)  István a király!, belföldön viszont ez az írás és nyelv ismeretlen és értelmetlen!
Tudósítani befelé csak azzal az írással, az ősi rovásírással, lehetett, amit népe ismert és megértett! 

Ha így nézzük, akkor István volt az, aki megalkuvó módon először szegte meg a tiltott pogány írás
tilalmát, amit bizonyosan gyermekkora óta ő is jól ismert!

Visszatérve Kukai felismerésére, ha nem is volt akkor meggyőző, most még is hálás köszönet érte!
Kaposvár 2017. 07 11.
                                                                                                 Delibeli József
                                                                                               okl. építőmérnök
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