
FELÜLVIZSGÁLTAM
Csallány Dezső rovás olvasatait 

A magyar „rovásírás” emlékeiből  Csallány Dezső  12 felirat olvasatát publikálta.1 Mint írja: „magyar
rovásírás néven eddig a székelyek rovásírásrendszerét értették, amelyek kizárólag Székelyföld vidékére
vonatkoztak. Így tárgyalta emlékeiket Sebestyén Gyula(1) és Németh Gyula,(2) közelebbről meghatározva
„székely–magyar”  néven  Csallány  Dezső.(3) A fenti  meghatározások  azonban  nem  mind  fedik  a
valóságot, mert a Székelyföld vidékét kivéve, sehol a Kárpát-medencén belül nem sikerült „magyar”
rovásírásrendszert,  feliratot  kimutatni.  A  székely  rovásírásról  időközben  kiderült,  hogy  nemcsak
„székely–magyar”  rovásírást  képvisel,  hanem  olyan  török  nyelvű  „hun–székely”  rovásírást  is,
amelynek nyomai a ligatúrákban megmaradtak a nyelv kihalása után.(4)”
Nos ezen megállapításai ma már nem állják meg helyüket. Egyrészt, mert korának ismeretei szerinti
„török nyelvű hun–székely rovásírás” már nem tartható,  hisz  e  török „hun–székely” nyelvet  ma is
beszéljük, másrészt magyar nyelvű rovások a Székelyföldieken kívül is szép számmal léteznek.
Úgy gondoltam miután az interneten hozzáférhetővé vált a szerző írása2 – korábbról, más forrásból
csak a Hódmezővásárhely-Kenyereér-dűlői gyűrű írását ismertem – érdemes lenne  Csallány  és az én
olvasataimat,  mások  észrevételeit  összevetni  és  a  kapott  új  felismeréseket,  megállapításokat  közzé
tenni.
Ahogy Csallány  is,  én  is  többször  módosítottam  megfejtéseimet  új  felismerések  alapján.  Előre
bocsátom, most csak azokkal a rovásfeliratokkal foglalkozom, amelyekre  Csallány adott olvasatot. A
kihagyott, különböző szerzők eltérő átiratait, a kusza jelűeket nem tárgyalom.
Figyelembe  kell  venni,  hogy  a  túlnyomórészt  gyűrűkre,  kis  felületekre  vésett,  poncolt,  karcolt
feliratokról  van  szó,  ahol  a  helyhiányból  adódóan  még  az  azonos  alakú  rovásjelek  is  torzultak,
magukon viselve készítőik egyéni, sajátos keze munkáját, stílusát, betűkaraktereit. Hiszen ma sem írná,
másolná le két ember egyformán ugyanazt a szabvány betűsort.
Kiemelem  a  Csallánytól  átvett,  általam  szükségesnek  tartott  rövid  ismertetéseit,  képeit,  rovásjel
sorait, azok olvasatát, a hozzá fűzött magyarázatát már csak azért is, hogy aki csak olvasó, az is kapjon
érthető tájékoztatást az eredeti mű teljes ismerete nélkül is.
Ki  kell  hangsúlyoznom,  hogy  nem  volt  módom  Csallány  átírásait  összehasonlítanom  az  eredeti
tárgyakon lévőkkel (némelyek már nincsenek is meg), így az ő jelsorait veszem elsődlegesen alapul. 
Az általam meghatározott új hangértékeket álló ( )-be, a Csallányéval egyezőt dölt ( )-be, az eltérőket
[ ] zárójelben adom meg. Az elfogadott rovásjelei hivatkozását általában nem ismétlem meg.

1. Esztergom környéke: 

1   Csallány Dezső: A magyar és avar rovásírás. Ny.J.A.M. Évkönyve. 1968. 281-304.
2.  epa.oszk.hu/01600/01614/00008/pdf/nyjame_11_1968_280-304

                      3.  Delibeli József: Rovásjeles házassági gyűrű. www.leventevezer.extra.hu/Gyuru2.pdf



2
Az  ezüst  pecsétgyűrű  az  Esztergomi  Balassa  Bálint  Múzeum  tulajdona.  „Nyolcszögű  lapja
rovásjelekkel körülárkolt, két mezőre osztott, a díszítéseken kívül fent 4, lent egy-egy rovásjel látszik
pontokkal lezárva.”
„A pecsét gyűrű a rovásjelek negatív képét mutatja, helyes olvasata balról jobbra történik.
A felirat átírása a következő:                   ¹k   a   ¹sz   ¹s   ²p.  ²m.
Helyes olvasata:                                               kaszás p. m.
Nem biztos, hogy a fenti név családnevet jelez, kaszás mester pecsételőjéről is lehet szó. Ideje XIV.
század.”
Nos, ha alaposabban megnézzük a fotóképet,  akkor kitűnik,  hogy  Csallány  a felső sorban két-,  az
alsóban egy kezdő rovásjelet  nem vett figyelembe. Ezért a képhez igazodva jelsorát és számozását
kiegészítettem, és új rovássort szerkesztek az én értelmezésem szerint jobbról-balra, igazodva a tükör
vésethez:

F   q   k   ׃  o   ï
                                                                                                  4    3-2     1              8     7

W ᑕ|   ·   V 
                                                                                                           6       5              9
Határozzuk meg a rovásjeleket:

• 7. jel (g) azonos a környei íjcsont 8. jelével,4 Pletnyova kockij gorodoki -g- betűjével.5

Megjegyzem Nagyszentmiklóson Vékony ezt a jelet ö/ü-nek értelmezi.6

• 8. jel (e/é) alakilag azonos a nagyszentmiklósi o/u-val,6 de szerintem e jel -e/é- hangértékű.
• 1. jel (k) 
• 2-3. jel (ö), Csallánynál két különálló [a] és [sz] betű. Véleményem szerint ugyan arról a q (ö)

rovásjelről van szó, mint amelyik a karcagi csatkarikán7 is megtalálható. 
• 4. jel (t) ~ [A száras s rovásjele] ~ megegyezik a lippói orsógomb -t- jelével.8 Alább majd az

ugyanilyen margitszigeti 15. és ladánybenei 10. jel is t-nek bizonyul.
• 9. jel. Azt hiszem függőleges állását a sokszög ferde vonalára merőlegesen kell viszonyítani, s

akkor máris összevethető a lippói orsógomb 2.  c (m) vagy a margitszigeti kőfelirat 13. (r)
rovásjelével. (lásd alább) Mindenesetre eléggé egyedi módon oldotta meg a vésnök e jel alakját,
mivel a függőleges szárra nem jutott elég hely, így csak a nyílcsúcsot hangsúlyozta ki. 
Viszont  ugyanilyen  nagyított  nyílcsúcs  látható  egy  birtokomban  lévő,  nem  publikált
rovásírásos bronz gyűrű fényképén is – kaptam –, melynek karakterét '  V '  g-nek határoztam
meg. A helyes hangértéket döntsük el a szöveg alapján.

• 5. jel (sz-ny) ~  [p] ~ egyszerűsége ellenére is többféleképpen oldható fel. Lehetne a deszki
gyűrű 10., a felsőszemerédi kőfelirat 6. jeleként (a), mint ahogy azt Csallány véli, de lehet a
székely  N+y  (sz-ny),  N+n+y (sz-o-ny)  ligatúra is.  Ez esetben rovás  alakja  logikus,  hiszen az
összerovás két betűje nem lehet egyforma nagyságú, mert akkor csak az ' N ' ny-t jelölné! 

• 6. jelnél szóba jöhet Csallány (m) hangértéke, mely megtalálható a ladánybenei,- edény 3., a
gyűrű 4. és a mezőberényi pecsét gyűrű 7. jeleként. Esetleg felmerülhetne a -v- hangérték is a
deszki gyűrű 3. jelének (v-i) ligatúrája alapján. (lásd ott) Próbáljuk ki mindkettőt.

4. Delibeli József: A környei rovásfelirat más olvasata. Dobogó (XII. évf. 3-4. sz.) 2013. 34-36.
                                 www.leventevezer.extra.hu/Gyuru2.pdf 
5. Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. [Miskolc] 1998. 95. 81. kép: (Pletnyova 1981, 49. kép.)
6. Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. Bp. 2004. 151.
7. Delibeli József: A karcagi avar karika más olvasata. Dobogó, (XII. évf. 1-2 sz.) 2013. 28-30.

                  www.leventevezer.extra.hu/csatkarika.pdf
8. Delibeli József: A „szédüt” lippói orsógomb. www.leventevezer.extra.hu/Lippo.pdf

http://www.leventevezer.extra.hu/csatkarika.pdf
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A felső sor balról-jobbra nagybetűvel: (Csallány elfogadott jelei ezután dőlt betűvel. )

G  E  :   K Ö  T  azaz  iGE  :  KÖT
                                                                  7    8         1 2-3  4
Ez esetben az „Ige” lehet ' szó ' és ' Isten ' értelmű is. (TESZ)
Az alsó sornak többféle olvasata is lehet attól függően, hogy melyik hangértéket helyettesítjük be.
Nézzük milyen betűsorok állíthatók fel, ha a 6. jel -m- és a pont hangpótló betű:

1. M  SZ-NY  •   M   ~   áM aSZoNYoM vagy MiaSZoNYoM
2. R  SZ-NY   •   M   ~   úRaSZoNYoM
3. G  SZ-NY   •   M   ~   éGaSZoNYoM

 9        5                6
A Miasszonyom, („Miasszonyunk”) az Úrasszonyom, Égasszonyom értelmezhető Szűz Máriaként. 
Ha a pont szóelválasztó, a 6. jel pedig a -v- betű:

1. M  SZ-NY    •  V   ~   áM  aSZoNY  •  óV
2. R   SZ-NY    •  V   ~   úRaSZoNY     •  óV
3. G  SZ-NY     • V   ~   éGaSZoNY      •  óV

Láthatóan e rövid három betűs rovássor hatféle megoldást is indukál, de igazából a felső sor vallásos,
vagy világi értelméhez kell igazítanunk az alsó sor olvasatát. Végül is az:

iGE ׃ KÖT  /  éGaSZoNY •  óV, vagyis: (az) Ige(Isten) köt, Égasszony(Szűz Mária) óv 

és az                 iGE ׃ KÖT  /  áM aSZoNYoM azaz (a) Szó(Ige) köt ám asszonyom
olvasatokat választottam ki lehetséges megoldásként.9  Az ' ám ' ráhagyást, beleegyezést jelentő szó.
(Cz-F. 324.) A sumirban ' am, eam ' felkiáltó szó. (Dr. Padányi Viktor: Dentu-Magyaria. Bp. 2000. 115.)  
Az  5.  rovásjel  (sz-ny)  grafémája  (alakja)  beigazolódott,  mert  Csallánynak  sem a  -p-,  sem a más
rovásokon megadott  -a- jele itt nem volt értelmezhető. Tudni illik, ha a vésnök csak a székely A betűt
akarta volna jelölni, akkor azt egyszerűen, alakhelyesen megtehette volna. De mivel az esetleges -a-
betű baloldali ' < ' felső része helyett, ívelt ' ⊂ ' alakot illesztett az -sz- függőleges szárhoz, és nem is
felül  hanem  középen,  így  tudatja,  hogy  nem  az  -a-,  hanem  az  (sz-ny)  ligatúra  volt  a  szándéka!
Egyébként  ezzel  analóg a  lippói  orsógomb 8.  (sz-a)  ligatúrája  is!8 Ezek szerint  az  -sz-  rovásjellel
összevont  ligatúráknál elfogadott  alkalmazás lehetett,  ha a másik betű alakja  illeszkedik,  akkor  azt
kisebb mérettel kapcsolták hozzá.

• / •
Írásom  végén  összefoglaló,  értékelő,  megállapításokat  tettem.  Ezek  alapján  viszont  a  fenti
olvasatomat szükségesnek láttam felülvizsgálni és egy újabbat javasolni.

• Bebizonyosodott, hogy a 6. jel nem lehet -v-, hanem csak az -m- hangzó. A deszki gyűrű 3. (v-i)
ligatúráján alapuló következtetésem itt nem helytálló. Valószínű ott is csak azért használta az
w (m) rovásjelet v-nek a rovó – vagyis fejre állítva –, mert így jobban hozzá tudta kapcsolni a
betű csúcsához az Γ (i) jelét, míg egy valós ʍ + ᒥ összevonás igencsak aggályos lett volna.
(103.  kép)  Így  a  -v-  kiesésével  a  feliratot  is  másként  kell  olvasni!  Új  megoldást  a  9.  jel
alakjának más, újszerű értelmezése adhat. 

• A jel eddigi hangértékei közül egyedül a  V (g) jöhet szóba, de már ligatúraként értelmezve!
Kéttagúra bontva:  y+s (s-sz),  c+s (s-m ; s-ko/ok),  V+s (s-g), de ha a jel alatti ferde keretet is
bevonjuk, akkor még a nagyon is valósnak látszó Γ+t (t-i) is érthető. 
Hármas  összevonású  az V+y+s (s-sz-g),  az  V+/+s (s-r-g)  és  további  variációk.  Sőt,  ha
figyelembe vesszük a jel helyzetét a gyűrűn ( csak hasonló), akkor a V+/+Γ+s (s-i-r-g) négyes
összevonású ' sírig '  szó lesz az egyedüli helyes olvasat. Ezt igazolta már az (s-r-g) hármas
ligatúra is.

9. Ez volt a 2010. decemberi megfejtésem.
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Az új módosított
(2012. 10. havi) betűsorom:        G  E : K  Ö  T    /    S-I-R-G  SZ-NY  •  M
                                                                        7    8     1  2-3   4                 9                 5              6
hangzósítva:                                  iGE : KÖT    /    SÍRiG   aSZoNY  o  M
értelmezve:                                         Szó (Ige) köt, sírig asszonyom! 

Az 5. jel tehát az (s-r-g, illetve s-i-r-g) ligatúra, a pont pedig ez esetben hangpótló magánhangzó.
Mégsem vallásos, hanem világi házassági jegygyűrűre írt intelemről van szó, miszerint az adott szó, az
esküszó sírig kötelez! Akkor a gyűrű mégsem egy mesterember céhes pecsételője!

2. Margitszigeti rovásfelirat:
A feliratos kő kb. 70 x 30 cm-es nagyságú, mely 1969 nyarán került be a Budapesti Történeti Múzeum
kőtárába. Csallány levél megkeresés alapján derítette fel helyét, egy Margit-szigeti romtemplom falába
volt beépítve. A kő kalandos történetével, feliratának eredetével (vannak akik „diákcsínynek” tartják),
lehetséges funkciójával, történeti vonatkozásaival, megfejtésével, korrajzával már többen foglalkoztak,
s  foglalkoznak  még  ma  is  többféle  megállapítást,  véleményt  közzé  téve.  Mindezekről  a  „Kárpát-
medencei  birtoklevelünkben”  kiváló  összefoglaló  olvasható.10 Csallány a  rovásfelirat  képi  rajzát
művében a 97. képen adja meg.
„A feliraton 18 rovásjel szerepel. Kiterítve és számozva a következő jelek fordulnak elő:

A felirat átírása:                 f  e  ²cs  k ²m  k  ²l  t  ²sz    /...o  ї.../   b  ºq  i  ¹s  f  ї  ¹m
Olvasata:                           „ fecském keltesz (...oї...) békés fiam „
Megállapítása szerint a felirat eltér az eddig ismert rovásrendszereinktől, feltéve a kérdést:
„De milyen népet képvisel  a margitszigeti  magyar nyelvű rovásrendszer? ...Történeti  vonatkozásait
nem tárgyalhatom addig, amíg... az előkerülés körülményeit, a királyi családhoz való tartozandóságát
nem tisztázhatjuk.(Esetleg Kun Erzsébet királyné állíttatta fia számára)”
Egyértelmű, hogy a kereszt felőli bal oldalról jobbra tart a függőleges sorok egymásutánisága. Olvasata
pedig felülről-lefelé, jobbról-balra (nem, mint az ábrán), úgymint a környei íjcsont „tamga” jelénél.4

A rovásjelsort tanulmányozva elfogadom Csallány következő hangértékeit:
• 2. jel (e), 4. és 6. jel (k/q), 5. jel (m), 9. jel (sz), 10. jel a fordított (o³), 12. jel (b), és a 14. jelet

(i). Az ezekre vonatkozó hivatkozásait nem ismétlem meg.
Én új hangértéket állapítottam meg az alábbiakra:

• 1. és 16.  jel  (f-d)  ~  [f]. Nem értek egyet  Csallánnyal,  mert  ha a székely  f f-jel  kör alakú
változata lenne, akkor a belső ' x ' nem érinthetné a kört. A nagy X viszont ugyanakkora, mint a
kör  ami  azt  jelenti,  hogy két  külön,  egyforma méretű  rovásjelről  lehet  szó,  úgymint:  f+X.
A X (²d) jel megtalálható a lippói orsógombon,8 alább a ladánybenei edényen, kunkerekegyházi
gyűrűn. A rajz szerinti X jel nem a székely -b- betű rovásjele. Feltehetően a gyűrű készítésének
idején a székely b (b) betű még nem volt „forgalomban,” vagy együtt élhetett mindkét hangzó.

10. Friedrich Klára-Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk. 2005. 92-97. mek.oszk.hu/02800/02823.pdf
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• 3. jel ( ? ) Csallánynál [cs], ezt egyelőre nyitva hagyom.
• 7. jel (j) ~ [ l]. A ladánybenei edény 8. Ⴤ (j) jele itt is elfogadható. Csallány nem ismervén ezen

-j- jelet, azt a hasonló ' a ' alakú l-nek rajzolhatta!
• 8.  jel  (a/á)  ~  [t], Csallány  tévesen  hozza  székely  t-nek,  a  97.  ábráján  és  Luxeder  Ferenc

felvételén26 is egyértelműen A (a) van.
• 11. és 17. jel  [ï]...Ismert Nagyszentmiklósról, Battonyáról, a Don-vidéki Novocserkaszkból és

Mojackojeról.  Igaz,  de  -ϊ- betűje nálam Battonyán t-nek,11 a  novocserkaszki  kulacson pedig
l-nek12 bizonyult. E problémás jelet határozzuk meg inkább a szöveg értelméből. 

• 13. jel ( ? ) ~ [k(q)] ~ csak hasonlít az esztergomi gyűrű 9. jeléhez hangértéke itt nem értelmes.
• 15.  jel  (t)  ~  [a  száras  s  alakja] ~  eddig  egyik  olvasatomban  sem bizonyult  s-nek.  A t-ét

visszaigazolja az esztergomi,- ladánybenei gyűrűfelirat.
• 18.  jel  (p),  [m]...Palatális  (W-alakú)  alakja  Esztergomban  van  meg. Amúgy  a  középkori

ábécékben  az  álló  E (p)  jelével  találkozhatunk.  (Kájoni,  Dobai)13 Szerintem  fektetve  is
ugyanarról a p-ről van szó.

Nézzük feliratunk alakulását az elfogadott és az új jelekkel balról-jobbra:
F-D E *  K M   ~  K J A/Á SZ  ~  O³ *   ~  B * I T F-D * P

A hiányzó hangértékeket határozzuk meg a szöveg értelméből. 
Az mindjárt látszik, hogy az F-D ligatúra FeD olvasatú lesz. A 12-15. rovásjelek ' B*I T ' feloldásánál
pedig  figyelembe  kell  vennünk,  hogy epigráfiai  kőre  vésett  feliratról  van  szó,  tehát  gondolhatunk
sírfeliratra, így azonosíthatjuk a BoRIT szót. Az utána következő 16-18. betűsor értelme pedig ehhez
kapcsolódóan a megszokott kőlapborító, vagyis a FeDLaP lesz.

• Egyúttal meg is határoztuk a hiányzó 11. és 17.  (l), valamint a 13. (r) betűket. 
Így már el,- és összeolvashatjuk a 7-11. jelsort: JÁSZOL, ha eléje illesztjük a 6. jelet, akkor kijön a
KőJÁSZOL. Nem gond az 1-5. betűsor olvasata sem: FeDEZéKeM. 

• Ezek szerint a 3. jel (z), alakja hibás lehet, hiányzik a harmadik mellékvonal, vagy már nem
látszik a kőlapon. Nem gondolnám, hogy retrográd alakról lenne szó!

Ezek után a feliratot az alábbiak szerint olvashatjuk,14 hangzósíthatjuk: 

                                                                    F-D E Z K M ~ K  J Á SZ ~ O³ L ~ B  R  I  T F-D L P
                                                               1      2   3    4    5         6    7   8     9         10    11      12  13  14  15    16     17  18

FeDEZéKeM  KüJÁSZOL  BoRIT  FeDLaP   
azaz:                                           Fedezékem kőjászol, borít fedlap

Láthatóan különösebb magyarázatot nem kell hozzá fűzni, hiszen egyértelműen sírfeliratról van szó.
Sajnos  arra  nem kapunk  választ,  hogy kire  borult  rá  a  fedlap,  ki  fekszik  alatta.  Megjegyzem,  ha
elfogadnánk  Csallány  kétféle türk eredetű 4.,  6. és 13.  -k(q)-  jelét,  akkor más megoldás is kijöhet,
úgymint: Fedez égem kőjászol, békít fedlap (a „borít fedlap” logikusabb).
Végezetül bemutatom Pataky László javasolt olvasatát,10 mely szerint a jobboldali felirat: KÖTHEN
ILKÁN (Kötöny nagy kán), a baloldali pedig ÉCSKEN KINISZ (Écsken kenéz). 
Foglalkozik még ugyanitt Szakács Gábor is a rovásjelek betű értékével, de olvasási javaslatot nem ad.
Viszont mindketten az 5. rovásjelet Csallánytól eltérően a 11. és 17. jellel azonosítják, ami nálam az -l-
betű. Ha ez valós eltérés olvasatom értelmén csak annyit változtat, hogy:

 Fedezékül kőjászol, borít fedlap
lesz a módosított olvasat.

11. Delibeli József: A battonyai nászék gyűrű. www.leventevezer.extra.hu/battonya.pdf
12. Delibeli József: Novocserkaszki rovásemlékeink. www.leventevezer.extra.hu/Kulacsfeliratok.pdf
13. Fischer Károly Antal: A hun-magyar írás. Megújított kiadás. Bp. 2005. 63-67.
14. Megfejtésemet 2010. 07. 01.-én véglegesítettem.
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3. Ladánybenei edény rovásfelirata

Kada Elek  ásatásából,  a benei iskola környékén került  elő a halott  lábához helyezett  szürke színű,
korongolt  „rovásírásos”  agyagedény,  melynek  magassága  10,2  tetejének  átmérője  8,2  cm.  Három
különböző  helyen  rovásszöveg  volt  látható.  Az  edény  a  Kecskeméti  Múzeum  bombázásakor
megsemmisült.  A  rajta  lévő  írás  korán  a  tudósok  látószögébe  került,  így  sokan  foglalkoztak
megfejtésével.15 Nagyfalusi Lajos és Banner Károly ógörög, Mészáros Gyulának jázig,  Faragó Gyula
jázig–ász, Rúsvay Kálmán latin, míg Harmata János arameus iráni olvasatot javasolt.
Franz Altheim olvasatát csak elrettentésül idézem: „alán,  azaz oszét–jász etnikumhoz tartozó írásos
emléke  a  Kárpát-medencében  és  a  gótok  runáiból  leli  magyarázatát,  olvasata:  WAINUIKIS  =
visszaadni a borjút (azaz fiatal harcost), a másik része: S.HW'T = Hol van a tulajdonos.” 
„Friedrich magyar nyelvű olvasata a 3. rajz alapján, baloldali felirat: ÜRiTI ESZT BERENGA. 4. rajz
jobb  oldali  felirat:  ÜriTI  ESZT  BERENA.  6.  rajz  alapján  a  jobb  oldali  felirat:  ÜriTI  ESZT
BERNÁTRA. A 7. rajzon látható O és Ö hangértékű jel valószínűleg mesterjegy.”
Mivel  az  eredeti  tárgy nincs  meg,  nem ellenőrizhető  a  szerzők egymástól  eltérő  rajzai.  Igaza  van
Friedrichnek mikor  azt  írja:  „A  Nagyszentmiklósi  Kincset  kivéve  nincs  még  egy  emléke  a
rovásírásnak, történetének, amelyet olyan időbeli és megfejtésbeli zűrzavarból kéne kibontanunk.”15 
„Csallány feliratának átírása:

²l ²t ²m ²t = ' eltemet'        a ²cs ²b ²r sz ²t sz ²k = ' a csebrësz tesszék '
Feltűnt,  hogy  a  felirat  jelei  egyeznek  az  esztergomi  és  margitszigeti  rovásfeliratokkal  és  így  azok
megoldását a magyar rovásírásrendszer körében kell keresnünk, annál is inkább, mert a sorvezetés itt
is  balról  jobbra  halad.”  Nos  nem hiszem,  hogy csak  ettől  lenne  a  magyar  rovásrendszer  körébe
tartozó!
Csallány rovásjel sora:

Feliratát végignézve kitűnik, hogy a 4. jel utáni rovásjelet figyelmen kívül hagyta, legyen ez a  15.
A 13-14. rovásjeleket ugyan hangzósítja:  ' kïk ', de nem értelmezi... csak két kezdőbetűt ábrázol.
Nézzük mindjárt e legrövidebb harmadik feliratrészt:

• 13. jel (k) tükrözött K (ka), a felsőszemerédi 1. jel alapján (k³-i) is lehet. A megfordított, vagyis
tükrözött rovásjelet ezután jobboldali felső 3-as indexel jelölöm!

• 14. jele [ïk]. Balról-jobbra: y + n (sz-e/o), fordítva: n+y (sz-n) ligatúra, az -n- alak ' ] ' szögletes. 
A jelsor:                                           Ka SZ-E/O, fordítva: SZ-N aK   
                                                                                     13          14                                         14        13                                                                  

Ez utóbbit már bizton olvashatjuk: iSZNaK vagy iSZoNaK azaz iszónak (ivónak), aki aztán igencsak
szoros kapcsolatba hozható egy edény (pohár) funkciójával.
Mészáros Gyula rajzán15 ez a rovásfelirat Csallányéhoz képest tükörképien fejen áll, és az -sz- szára át
van húzva egy székely d d-szerű rövid vonalkával. A 14. jel e fejre állított helyzete alapján [+ d (n-d)
összevonásnak tekinthető. Ezzel a 13-14. ' K-I N-D ' rovássorból: a KINáD azaz a kínáld szó olvasható
ki, ami szintén funkciós pohárfeladatot jelent. 

15. www.rovasforrai.hu/Friedrich/Megfejtesek_FK/Megfejtesek-06_A-ladanybenei-edenyfelirat.htm#0
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A rovások alaki eltérései abból adódhatnak, hogy ki hogyan, honnét nézte az edény oldalára karcolt
feliratot, esetleg mit akart kiolvasni. Később döntsük el az iszónak (ivónak), vagy a kínáld olvasatnak
a kapcsolatát a többi feliratrésszel. 
Az 1., 2., 4. és 10. jelekről nehezen dönthető el, hogy azok a tükrözött: t (²t³), a Pletnyova-féle egyenes
szárú ᒻ( (i/ü³)5, vagy az Ч (²l³) betű változatai, mert a másolók nem igen voltak tekintettel az alakilag
közel álló, de hangtanilag eltérő különbségekre, igazították olvasatukhoz.
Nézzük az 1-4.+15. feliratrészt:

• 1. a alakú (l) jel elfogadható (szemerédi 13. és a novocserkaszki 1. jel12 ), de lehet -i/ü³- is.
• 2. és 4. jel (i/ü³), mint pomázi,- és a ladánybenei gyűrűn. Az ő (²t) betűje csak visszafelé igaz.
• 3. jel  (m), de mivel az -m- betűhöz felül kapcsolódik egy vonalka egészen a következő jelig,

úgy gondolom azt értelmezni kell. Tekinthetjük ezt az Γ (i) jelének, mint Felsőszemeréden és a
ladánybenei gyűrűn, de a deszki gyűrű 12. jele alapján -r- betű is lehet. (lásd ott)        

            Így a 3. jel az én olvasatomban (m-r) vagy m-i) ligatúra.
• 15. (sz) vagy ( r).

Az első rovássort tehát:               ²L³(I/Ü³)   I/Ü³(T³)   M-R   I/Ü³(T³)   SZ/R              alakban írhatjuk fel.
                                                                                 1                       2                         3           4                        15

A 3-4.+15. jelsor olvasatán nem kell sokat gondolkodni, az MeRÜSZ lesz. (MeRíTeSZ?) 
A két első ' ²L³ I/Ü ' betű hangzósításával bajban vagyunk, mert a kiolvasható: üLI, eLÜ (elől) szavak
nem igazán ide valók. Illeszkedő szó az „itt” lenne, ha elfogadnánk, hogy a 2. jel a tükrözött -²t- betű. 
Az első feliratsor: ' I T³M-RÜSZ ' olvasata feltételesen; IT MeRÜSZ azaz Itt merülsz. 
Megpróbálhatjuk visszafelé is olvasni: SZ/R L/T R-M T L, de értelmes szó nem jön ki belőle.

• 1. jel így (i/ü³), a 2. (²t³), a 3. (m-r), a 4. (i/ü³, vagy ²t³), a 15. pedig a megdöntött (sz) betű. 
A második 5-12. feliratrész:

• Elfogadom Csallány jelei közül az 5. (a), a 7. (b), a 9. és 11. (sz), a10. (²t) és 12. (k) betűket.
• 6. jel (r) ~ [cs] ~ nem látom a ' C ' (cs) jelét az -r- H alakjában. 
• 8. jel (¹j), [r]. A margitszigeti feliraton is ez a -¹j- jel van.
• 10. az előzőek alapján (i/ü) vagy (²l), a (²t) most is csak visszafelé olvasva lehetnének igazak.

A jelsor átírása:                                  A  R  B ¹J  SZ  I/Ü³/²L³ SZ  K
                                                                                        5    6   7   8    9         10        11   12   
Hát, Csallány olvasási iránya alapján nehezen értelmezhető.
Olvassuk – visszafelé – jobbról-balra:

K  SZ  ²L/²T  SZ ¹J  B  R  A  
                                                                                          12   11       10      9    8   7    6   5                                                                

~   KéSZüLeSZ ; KéSZ LeSZ ; KéSZíTeSZ ~ úJ BoRA  
változatokból én a  készülesz  ~  készül-lesz új borra(bornak) régiesnek hangzó olvasatot választom.
A kettőzött mássalhangzót egynek jelölték! Természetesen a készítesz is igazoltan helyes olvasat.         
A készülesz a kész-ül-lesz (kész-te-lesz) archaikus nyelvi változat lehet,  a készülsz mai helyesírási
alak, így nem jöhet szóba. A jó borra, bornak olvasatot elvetem, mert a rossz bornak is kell az edény.

• Így a 10. jel (²l, vagy ²t). Az -²l- jel alább, fejre állítva a ladánybenei gyűrű 8. jelében látható. 
Végül is Csallány rovásjeleivel feltételesen a feliratot, így lehetne olvasni:16 

Itt merülsz   *   iszónak    *    készül-lesz (készítesz) új borra (bornak),
de meggyőződésem, ha a rovó a 2. jelbe igazából a -²t- betűt akarta volna róni, azt alakhelyesen is
megtehette volna! Az edényt készítő fazekas tehát égetés előtti frissen formázott agyagra azt írta rá,
hogy mire kell majd használni a kész edénykét.
Azt hiszem érdemes  Friedrich  már idézett megállapítását is szem előtt tartani, és figyelembe venni
azon szerzők rovás rajzait is, akik még láthatták az eredeti edényt.

16. 2010. 08. 22.-i olvasatom.
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Írásából15 az összevetésre legalkalmasabbnak a 6. rajzott láttam, az átíró személye nincs megadva:

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

Az ismétlések elkerülése, és az azonosíthatóság érdekében megtartottam Csallány számozását.
• Az előző olvasatból átvehető, azonosítható rovásjelek: a 3. (m-r), a 4. (ü³), az 5. (a), a 9., 11.,

15. (sz), a 12. (k). A 10. (²t) jelnél felmerülhet az (²l) is.
Csallány jeleitől eltérő alakúak, és így más hangértékűek az:

• 1. jel (ü³-r), én a jel alakjában az Ч+r (i/ü³-r) összevonást látom, ahol is az -r- jobboldali szára
azonos az -ü- szárával, sőt mintha még az -ü- az -r- felett ülne. Felülről olvasva is: ÜR

• 2. jel (i/ü³) egyezik alakilag és hangzásra a pomázi gyűrű 12. jelével. (lásd ott)  
• 3. jel (sz-m-r), módosítanom kell az előző (m-r) ligatúrát (sz-m-r)-re, mert az  -m- bal oldala

egyértelműen össze van róva az y (sz) jelével.
• 8. jel (t³), jelalakja egyezik a pomázi gyűrű 1-3. jelében lévő t-vel.
• 7. jel (d), mint a kunkerekegyházi gyűrűn, de lehetne akár s+X (d-s) ligatúra is, az -s-  y\ alakú.
• 6. jelet is legalább kétféleképpen lehet hangzósítani. az / (r) azonos a deszki gyűrű ,(r-¹b) /+ߔ 

1-3.  jelében  lévő  ugyanilyen  ferde  állású  -r-  betűvel.  (lásd  ott)  Az „r”  volta  még  ki  is  van
hangsúlyozva azáltal, hogy túl van húzva, kilóg a jelsorból. A Pletnyova-féle v (¹b) betű5 a gyűrű
6.  jelében  fejre  van  állítva,  az  -r-  ferde  vonalára  építve.  (Mészáros  rajzán  ezen  a  helyen
határozottan az ívelt szárú v (¹b) áll.) 

            Második változatként felvázolható az előzőre építve az ߔ+/+s (s-r-b) ligatúra is.
Láthatóan a 6. és 7. jelek összefüggnek egymással, mert ha a 7. (d), akkor a 6. (s-r- ¹b), ha viszont a 7.
jel  (d-s),  akkor  a  6.  jel  (r-b).  Én  tekintettel  arra,  hogy  a  szóköz  ne  a  ligatúrában  essen,  úgy
választottam szét a két karaktert, hogy a 7. X (d), a 6. pedig ߃+ / + /y (s-r-b).
A három feliratrész véglegesítve,17 a cselekvés időrendileg helyes sorrendbe rakva: 

     KeSZüL/iT/eSZ   TeD  Sí-R-B A  *  iSZ-oNaK  *  Ü³-RÜ³  SZ-Me-R Ü³ SZ 
                                    12    11    10             9        8    7            6         5                 14          13               1      2                 3             4      15                          

 Készül-lesz (készítesz) tedd sírba, iszónak (ivónak) ürüsz, (iszol) merüsz 
Kész lesz tedd sírba ivónak, ürülsz, merülsz

Nem  kizárt,  hogy  a  kornak  jobban  megfelelne  az  archaikusabb  olvasat.  A merülsz  annyi  mint
folyadékba tolva megtelsz. (Cz-F.)
A Csallányi, és a mostani olvasatot összevetve látható, hogy a szövegek részleges eltérését a rovásjelek
alaki, másolásbeli különbségei okozzák, mert az egyik esetben az edényke „az új bornak,” a másik
esetben „sírszolgálatra” készülne. Mindenesetre nem lehet kétséges, hogy a 6. ábra felirata képviselheti
hitelesen a szarmata fazekas mesternek az edény elkészítésére vonatkozó eredeti szándékát. 
Így  Csallány  olvasatát  is  az  eltérő  nem  teljesen  hiteles  másolatokhoz  sorolhatjuk.  Annyival  járt
közelebb az igazsághoz, hogy „temetéssel kapcsolatos felhívást mutat a két sor felirat.”
Az újabb olvasat igazolja, hogy az edény, (pohár) már eleve funkcionálisan is  sírmellékletnek készült
(mérete is ezt igazolja) azért, hogy a sírbeli ivónak legyen mivel merítenie, innia. Más értelemben az
elkészült, kiégetett edényt a ráírt cselekedetek sírbeli ellátása érdekében helyezték a halott lábához. 

17. 2012. október.



9
4. Felsőszemerédi rovásemlék:

1968-ban  a  római  katolikus  templom  ajtajának  késő  gótikus  díszített  kőportálján  rovásfeliratot
találtak.(23)  Valójában már  1802-től  ismert  volt.18  „A felirat  publikálója  Püski  Nagy Péter  tévesen a
következőképpen fejtette meg a rovásfeliratot: 1482 Kűrakó János mester.”
Csallány felirata:

                                   

„A rovásszöveg átírása és módosítása:      1482 ²Kï (k) ²k ¹J o¹an) ï ²m i ²st ²r  =  ,Kï(k)k Joanï  meister'
Kűrakó  János  mester  nevet  nem lehet  igazolni...  Az  évszám kétségtelenül  a  felirat  keletkezésének
évszámát jelzi.”

Kép átvéve az internetről

Nos,  ha  Csallány  jelsorát  összehasonlítjuk  a  fényképpel,19 akkor  eltéréseket  állapíthatunk  meg.
Úgy tűnik a 2-3. és a 4. jel felső részét fel kell cserélni egymással, s a 10-13. jel sem alakhű. A bal
oldali függőleges szár feljebb van mint a jobboldali talán azért, hogy az -s- alakját elkerülje és inkább
az elfektetett K (U) k-át hangsúlyozza ki. Én a -t- ferde mellékvonalát sem látom az -i- képében, de a 13.
jel teteje sem ívelt, hanem a-alakú. Lásd a szemerédi plébános Fábián János1864-beli vonalas rajzát.18 
Végignézve a jelsort feltűnőek a szögletes (lapidáris)  rovásjelek,  melyek a középkori Kájoni,  Dési,
Harsányi, Kaposi ábécékre jellemzőek.13 Úgy gondolom ezt figyelembe kell venni.
Nézzük az egyes jeleket és észrevételeimet:

• 1. és 4. jel (k), mint a deszki gyűrűn, de a szögletes alak magába foglalja az ᒣ, j (i) jelét is, a
karakter így valójában a tükrözött k-val: K+j (k³-i) ligatúra.

• 2-3. jel (j-n³), [ ö> k ; ϊ > k]. Én a felfelé balra mutató mellékvonal alapján Harsányi -j- jelét
azonosítom,13 míg az alul visszahajló félkörívben a székely n (n) tükrözött n (n³) alakja van.

• 5. jel (n-m), [oj]. Az ' [ ' alak azonos lehet a székely ' n ' n-el, az M pedig az f-el vagy az ly-el,
de a mellékjelek hiánya miatt úgy gondolom mást jelent. A novocserkaszki kulcs feliratában12

az ' M ' jel hangértéke (²m), Vékony is m-nek olvasta. Uő 251. Különálló -n- és -m- betűként is
értelmezhető. 

18. Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig. Buenos Aires. 1975 VII, Rész: A felsőszemerédi templom.
      magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/anyanyelvunk/item/3529-az-ékírástól-a-rovásírásig-2-kötet
19. uplad.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5dChurch_in_Honé_Semerovce2.JPG
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• 6-7.  jel  (ny-¹l³).  Csallánynál  [an],  de  lehetne  (a-j)  a  Kaposi  j-vel  és  (sz-a-e/o,  sz-ny-e/o,

sz-ny-l) is. Véleményem szerint a ligatúrában nem a székely A (a³)-t, hanem az N (ny) jelét kell
látnunk, hasonlóan az esztergomi gyűrűhöz. A kisebb -ny- egy fordított  ᒐ szerű jel szárához
van felül illesztve N+ᒐ (ny-l³) ligatúraként. A ligatúra -l- betűje a tükrözött szkíta–alán–óbolgár
J (¹l) betűjeként20 azonosítható.

• 8. jel eléggé renitens. Csallánynál [ï] … Jellegzetes szegletesített forma mely egyezik a pomázi,
margitszigeti  jelekkel.  Hát  ez  a  szegletes  ∐ alak  egyiken  sincs  meg,  viszont  megtalálható
Nagyszentmiklóson a „görög” jelek között. Értelmezzük a szöveg alapján.

• 9. jel (m) hivatkozását lásd ott.
• 10-13.  jel  [i  ²st].  Csallány valószínű  a  meister  szó  kiolvasása  érdekében  határozta  meg  a

ligatúra hangzóit. Én a sokkal egyszerűbb K+i+K+a (k³-i-k³-²l) kombinációt látom benne, ahol
a -k- tükrözött, a székely jelek utáni -²l- betű pedig a novocserkaszki kulcs 1. jele.12

Ezek után rögzítsük a jelsort balról-jobbra:
K³-I  J-N³  K³-I  N-²M  NY-¹L³ *  ¹M  K³-I-K³-²L

A 6-9.  jel  közötti  8.  jel  hangértékét  könnyen  meghatározhatjuk,  ha  figyelembe  vesszük,  hogy
kapubélés esetén ajtó nyitásról-zárásról lehet szó. Így egyből adódik is a NYíLNOM szó.

• 8. jel  ezek szerint (n³-o³).  Alakja így már értelmezhető is, hiszen a rovónak a két szögletes
egymással szembe fordított [ (n) és ] (e/o) jelet kellett valahogyan összerónia. A margitszigeti
10.  -o-  betűt  szimbolizálja  az  ∐ alak baloldali  szárán  a  ferdén  befelé  mutató  vonalka,  a
jobboldali szár behajló íve pedig az n-t. Ezek szerint a két szimbólumot j  alulᒉ  összekötötték,
melynek olvasata jobbról-balra n-o, mindkét elem tükrözött.

A felirat rovásjeleit most már így véglegesíthetjük:21

K-I J-N  K-I  N-M  NY-LN³-O³M  K-I-K-L, hangzósítva: KI JöN KI NeM NYíLNOM KI KeL
             1    2-3      4       5           6-7       8      9       10-13

Ki jön, ki nem, nyílnom ki kell! 

Vagyis a templomkapu fölötti kőportálra magyarázatul azt vésték rá, hogy ajtajának mindig nyitva kell
állnia, ha jön valaki, ha nem!

*
5. Pomáz-klisszai rovásírásos gyűrű.

Csallány a gyűrű rajzát 1955-ben mutatta be megfejtés nélkül.(24)   Később elővette  „és sikerült is a
feliratot megfejtenem és a tévesen másolt bal oldali rész (5-7 sz.) kisebb eltéréseit korrigálnom.

A felirat átírása: 
t¹m¹s  sz²rsz²t²s  a  ²ts²t  ²szï²sz ²s =  ,Tamás szerzetes, a test szϊszes.'

A  feliratos  gyűrű  egyházi  ember  tulajdona  volt...  A  Tamás  szót  magában  rejtő  ligatúra  centrális
elhelyezésben  van.  Ettől  jobbról  balra  kell  olvasni  a  szerzetes  szót,  balról  jobbra  a  test  szϊszes
szavakat.” 
Hát kétséggel fogadom, hogy az egysoros gyűrű feliratot bustrophedon módjára kétféle irányba kelljen
olvasni! Szerintem a 8. jeltől folyamatosan balról-jobbra olvasható a felirat, nem kiemelve az 1-3. szót.

20. http://iriston.com/books/ALANO-DR-BOLG-PISMO/AL-BPG-P-3.htm 1-7. Letöltve: 2010. 10. 09.
21. Megfejtése: 2013. 02. 15.

http://iriston.com/books/ALANO-DR-BOLG-PISMO/AL-BPG-P-3.htm
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Próbáljuk értelmezni a jelsort Csallány betűivel folyamatosan balról-jobbra: 

      ²s  ²t  sz  ²r  sz   t  ¹m  ¹s   a   t²s   t  ²sz  ï  ²sz  ²s
                                                                           8     7     6     5     4       1     2      3     9   10-11  12   13   14    15    16

Lehet próbálkozni,  jobbról-balra is! Végignézve jelsorát feltűnik,  hogy átiratában három különböző
alakú -s- betű van F, Y, s, de a -t- betűje is háromféle t, ├, Ч. 
Így olvasatát azt hiszem fenntartással kell fogadni.
Csallány betűjelei közül hivatkozásával együtt elfogadható a 8. (s), az 1. és 7. (t), valamint a 13. (sz). 
Legjobb lesz ha szavanként próbáljuk meg értelmezni a rovásjeleket.

• Az első szó: (8-4.)
Az 5. jelet Csallány [r] betűnek rekonstruálta, mint tette azt a felsőszemerédi felirat 13. jelénél
is. Ott igazoltam, hogy ez valójában az a (²l) betű. Ha ezt beírjuk a 6. és 4. jelek közé, akkor az
S  a S alakú,  SZ  L SZ  betűsort kellene hangzósítani, ami nehezen értelmezhető. Szinte adódik,
hogy vonjuk össze őket egy ' yYy ' jellé, így megkapjuk az v +a (v-l) ligatúrát. Behelyettesítve az
első szóba, az ' S T V-L ' betűsorból az eSTéVeL szó lenne kiolvasható a tükrözött t-vel.

• A második szó: (1-3.) 
Ránézve is szembetűnő a székely -gy- jele. Egyértelmű, hogy az olvasási iránynak megfelelő
ligatúra a Kaposi-, Désiféle \ (r) betűre épül, melyet  G + \ +  t  (gy-r-t) betűkre bonthatunk.
1-3. jel (gy-r-t) ~ [t-m-s] ~ ligatúra, amivel a második szó ' GY-R-T  ' azaz GyűRűT.

• Harmadik szó: (9-10-11.)
9. jel (¹d) ~  [a].  Több olvasatomban is  ¹d-nek bizonyult e fordított „kazár” -a- betű, lásd a
heidenheimi avar szíjvégfeliratot,22 majd alább a mezőberényi gyűrűt. 
10-11. jel (¹k), ~ [t²s] ~, mint a karcagi avar karikán,7 a budapesti hun jelvényen, lehetne (ö) is a
csatkarika alapján. Értelmes ide illő szó a ' ¹D ¹K ' jelsorból az aDiK vagy aDoK.

• Utolsó szó: (12-16.)
12. jel (i/ü³) ~ [t] ~ előjön a ladánybenei edényen, alább a ladánybenei,-  és battonyai gyűrűn.11

14. jel [ϊ] talán összevethető a türk ¹r betűvel.
16. jel (v) ~  [fordított  ²s] ~ ebben a formában csak  -v- betű lehet, mint a hódmezővásárhelyi
gyűrűn.3 
13. és 15.  (²sz) jelekkel az ' I/Ü  ²SZ(¹R)²SZV ' jelsor nem olvasható. Próbáljuk meg másként.
Vonjuk össze a 13-14. jelet, megkapjuk az v (v) rovásbetűt, de a rovó mégsem ezt akarhatta,
mert jelközt hagyott a -v- betű elemei között, jelezve, hogy az sz-re is igényt tart. A 13-14. jelű
karakter akkor az (sz-v) ~ [²sz-ï] ~ ligatúra lesz.
15-16. jelet ugyan így összevonva az ismert y Y = U (r) ~ [²sz-²s] ~  rovásjelet kapjuk meg.
Ezekkel a módosult ' Ü SZ-VR ' betűsor olvasata: Ü SzíVéR. Az Üh = ő (Cz-F 42.) lehet tájnyelvi
ő, vagy ' hŰ '. (A szóeleji h-t a székesfehérvári gyűrűn kiírták, elhagyása nem értelemzavaró.)
Nem tartozhat az Ü az előző K-hoz sem, mert nem valószínű, hogy KŰ szívér gyűrű járt volna. 

Megjelenítve a teljes jelsort:
S T V-L  GY-R-T  ¹D¹K  Ü³  SZ-VR, 
 eSTéVeL GYűRűT aDoK hÜ SZíVéR

lehetne az olvasat, de valószínűbb, hogy az – estével –  helyett az „esküvel” szót kellene érteni. 
Csallány bevallottan javította a 7. jel rovásalakját, valószínűsítem, hogy az eredeti rovásjel az Ч (i/ü)
lehetett, mert annak alakja cserélhető össze legkönnyebben az ő t (t) jelével. A 8.  (s-k) ligatúra pedig
egyszerűen rekonstruálható: s+K = /\, (s-k³) alakban, a -k- tükrözve. Csallány talán most sem vehette
kellően figyelembe az alul lévő pici kiegészítő vonalkát, azt le,- és el is hagyhatta, az -s- betűről. 

22. Delibeli József: A heidenheimi avar szíjvég. www.leventevezer.extra.hu/Avarszijveg.pdf
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Láthatóan minimális módosítással létre is hozható az „eredeti esküs” felirat, amennyiben:

• a 8. jel (s-k³), a 7. pedig az (i/ü³) rovásjel.      
A rekonstruált rovásfelirat az új első szóval:

S-K³Ü³V-L   GY-R-T   ¹D ¹K   Ü³   SZ-V  R azaz eSKÜVeL GyüRüT aDoK hÜ SZíVéR
                      8       7     6-4                 1-3             9  10-11  12        13-14   15-16

vagyis: Esküvel gyűrűt adok, hű szívért felirat lehetett.23 
Ez viszont nagyon is jól összecseng a hódmezővásárhelyi gyűrű feliratával:

 „Adj engem esküvel örökül, asszony újára” 3 
*

6. A deszki gyűrű rovásfelirata.
Az  ezüst  szalaggyűrű  egy  Árpád-kori  temető  sírjából  került  elő.  A felirattal Csallány  1955-ben
foglalkozott,(29) mint  később  írja:  „újra  elővettem  a  vonatkozó  szöveget  és  sikerült  is  nemcsak  a
rovásjeleket tisztáznom, hanem a feliratot is elolvasnom.

             

               

A felirat átírása:         i²d²s  ¹s¹d-k¹m¹mora¹s = ,idis Asad-kamorás'.             értelme: Asad kamarás úré.
...valószínűleg  a  marosi  sószállítás  funkcionáriusának,  kamarásának  a  neve  Asád,  régies  alakja
Acsádnak...  A deszki megjelölés, a csanádi török (onogur-hun) lakosság nyelvi dialektusának átvétele
magyarba, a kétnyelvűség századaiban.”
A gyűrű keretbe foglalt jelsora:

         
A két képi jelsort összehasonlítva, nem teljesen fedik egymást. Véleményem szerint Csallány az apró,
de lényeges kis mellékjeleket nem vette kellően figyelembe, azokat nem értékelte.  Ez különösen a
keretes 3. jelnél szembetűnő, melyet szerintem hiba leegyszerűsíteni egy palatális -s- betűre. 
Úgy gondolom a feliratot a keretes jelsor figyelembe vételével kell olvasni.

• 1. jel  I (¹i/j) ~ (i)  egyetértek azzal is, hogy egyúttal „összekötötték a kereszt szimbólumával.”
Tapasztalatom szerint ez a jel inkább olyan veláris, archaikus «i» rováshang, mely hangváltással
j-nek is olvasható (lásd ihar ~ juhar), de nem zárható ki az i+K (i-¹k) ligatúra sem. 

• 2. és 5. jel (¹d) ~ (²d) ~ a hódmezővásárhelyi gyűrű b alakja alapján valóban (²d) lenne.3 
• 3. jel (v-i) ~ [²s] ~ meglátásom szerint figyelembe kell venni, hogy a székely s (s) alakú jelnek

kifelé mutató talpa, s a tetején zászlócska van. A rovó ezzel azt akarta érzékeltetni, hogy nem
csak az s-t, hanem mást is szándékozik jelölni. Ha meghosszabbítjuk a két rövid kis vonalkát,
megkapjuk az esztergomi  w (m)  jelet,  az  alapjel  fölötti  zászlócska,  pedig a  felsőszemerédi
ᒥ  (i)  rovásjel  fordítottja,  tükrözöttje.  Én az egyértelműen -m- állású rovásjelet  mégis  v-nek
hangzósítom, mert láthatóan a  ʍ (v) rovásjelét  fejre állította a rovó, hogy az -i- betűt hozzá
tudja kapcsolni. Az olvasat is csak a (v-i) ligatúrával értelmes. 

23. Az olvasatot 2013. 02. 03.-án véglegesítettem.
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• 4. és 11. jel  [¹s] nem hiszem, hogy az -s- betűt a rovó csak fel akarta díszíteni hasonlóan az

előzőhöz, talán nem csak az s-t, mást is jelöl. Itt a két rövid vonalka az s jel belseje felé mutat,
két belső mellékvonala viszont a székely l (l) betűnek van. Így gondolhatunk az s-en kívül, (s-l)
összevonásra is. Döntsük el a szöveg értelméből.

• 5. jel (¹d), de nem zárható ki a + - ˥ (¹d-¹i/j = ¹d-j = gy archaikus összevonás sem, hasonlóan, a
Majaki amfora (n-j) = ny betűjéhez! (www.leventevezer,extra.hu/Majaki%20amfora.pdf)

• 6. jel (k) elfogadom.
• 7. jele [m], szerintem -z- vagy -p-.
• 8-9.  jele  [or], véleményem  szerint  akár  egy  háromtagú  ligatúra  is  szóba  jöhet,  amelyben

felismerhető az ] (e/o), a tükrözött t (t), a K (k), de még az l (l) egyszerűsített jele is. Ezekkel
többféle változat állítható elő: e/o-l-k, e/o-t-k, l-e/o-k, stb. Határozzuk meg a szöveg értelméből.

• 10. jele [a]. Az < + ߔ (a-b³) ligatúrában a -b- tükrözve, a <+ߔ (b-a³)-ban az -a- van tükrözve. Az
-a- ötletesen a tükrözött -b- két vonalát zárja, ami azért lett vízszintes, hogy azt tudja fogadni.
Az -a- ismert a ladánybenei gyűrűről, v (¹b) a novočerkasski kulacsról,12 Pletnyova ábécéjéből.5 

• 12. jel az (r).  Én az 5-6. jel közötti vízszintes vonalkát rovásbetűnek, nem szóelválasztónak
tartom. Az így jelölt retrográd ' ─ ' (r) látható a ladánybenei edényen, középkori feliratokon.

Vázoljuk fel a jelsort meghatározásom szerint:

I-¹K ²D vagy ¹I/J  ¹D  V-I  S-L  ²D/¹D-J  R  K  Z/P  *  B-A  S/S-L 

                                                  1       2               1       2      3     4           5         12   6      7   8-9   10       11 

A 3-4. jelsor könnyen hangzósítható: ' V-I S-L ' ~ VISeL, a 3-5. viszont: ' V-I S-L ²D azaz VISeLD.
Az 5. jel önállóan is értelmezhető: ' ¹D-J ' azaz aGY. Az első 1-2. szó az előzőkhöz igazodva; ' I-¹K ²D '
esetén IKeD azaz éked, míg az ' ¹I/J ¹D ' jelsor értelem szerint nem lehet más, mint az: uJaD. Ezekhez
illeszkedik a 12-6. ' R K ' betűsor hangzósítása az eReK azaz örök. 
A következő szó vége valószínű 10. jelnél lesz. Ha a 7. jel -z-, akkor a 7-8-9-10. jelsor ' Z  * A-B ' vagy
' Z * B-A '. A * helyére kell beillesztenünk a 8-9. jelek ligatúráiból. A szó viszont azt sugallja, hogy a
gyűrűt valahová tenni, rakni kell. Próbálkozással rájöhetünk, hogy a gyűrűt ' ZL-O-KB-A ', ZáLOKBA
azaz zálogba kell tenni. A -g- helyett a -k- logikus, mert írták ahogy hallották!      
Az utolsó két jel: ' S ' azaz áS, vagy ' L-S ', ennek olvasata pedig LáS, áSáL vagy áS eL lesz.
Láthatóan a felirat eleje kétféleképpen is feloldható, véglegesített24 rovásjelsorom:

I-¹K ²D vagy ¹I/J ¹D  V-I  S-L  ²D/¹D-J  R  K  Z  L-O-K  B-A  S-L 
                                               1       2                1     2      3      4             5       12   6   7        8-9        10      11       

 IKeD VISeLD öRöK ZáLOKBA áS-eL azaz Éked viseld örök zálogba, áss el vagy

uJaD VISeL, aDJ öRöK ZáLOKBA, áS-eL azaz Ujjad visel, agy örök zálogba, áss el.

Ezek szerint ismét egy temetési  gyűrűről  van szó,  amelyet  a sírba tételkor  húztak örök zálogul  az
elhunyt ujjára azzal, hogy most már áshatják, temethetik.

• Az utólag pontosított rovásjelek: 4. és 11. jel (s-l), az 7. (z), a 8-9. (l-o-k), a 10. pedig (b³-a).
Ha a gyűrű felirata tényleg a csanádi török (onogur–hun) lakosság nyelvén íródott,  mint ahogy azt
Csallány állítja, akkor bizony ezek a török, onogur–hun urak magyarul beszéltek!

*
7. A klárafalvi gyűrű rovásfelirata: 

Nyitott,  rossz minőségű ezüst  szalaggyűrű.  „A gyűrű rongáltsága miatt  nem lehet  a  rovásfeliratot
megfejteni, csupán azt tisztázhatjuk, hogy ... magyar rovásírással van dolgunk.”

*  

24. Véglegesítve: 2013. 02. 20.
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8. A Székesfehérvár-maroshegyi Árpád-kori rovásírásos gyűrű.

1913-ban  400  sírt  bontottak  fel  szőlőforgatás  közben  a  Székesfehérvárhoz  közeli  Maros-hegyen.
Találtak  egy  rossz  ezüstből  készült  szalaggyűrűt,  „amelyen  rovásírásos  szöveg  maradt  meg.(29) A
temetőt I. András, Kálmán és II. András pénzei datálják. A gyűrű rovásjeleit felülről lefelé hosszában
rótták, olvasata balról jobbra történik. A szöveg kiterített gipszbe öntött alakjának képét bemutatom.
(107. kép)” 
Csallány rovás jelsorának általa szerkesztett képe az alábbi:

„A felirat átírása:
i ²d ²s ²s ¹m su ¹ni ¹s =  , idis Samsunis’, azaz Samsun úré.

Honfoglalóink török nyelvű leszármazói, a magyar rovásírásrendszer szerint még a XIII. században is
rendszeresen használják az idi ' úr ' jelzőt személyneveik előtt... A gyűrű mindkét végén két-két ív alakú
véset csupán díszítés, de nem rovásjel.”

Összehasonlítva  a  gipszbe  öntet  képet  –  sajnos  nagyon  rossz  minőségű  –  rovásjelsorával,  több
ellentmondás is felfedezhető. Először is mindjárt nézzük azt, hogy ...felülről lefelé hosszában rótták,
ami igaz is lehet, de akkor a jeleket is így kell olvasni? Ez esetben az 1. és 9. jel T, a 3. és 4. jel S, az
5. m, a 6. pedig < állású lenne, ami által természetesen hangzásuk is teljesen más! 
Valószínű Csallány is csak arra gondolhatott ha hosszában is rótták, de a jeleket fektetve kell olvasni.
Még így is van némi gond az 5. és 6. jellel, mert az 5. jel ebben a formában nem lehet -m-,  csak -v-
betű, a 6. sem lehet -s-, az is csak -v- betű, lásd a kunkerekegyházi gyűrű 12. jelét.  Így akkor két
különböző alakú -v- állna egymás mellett, ami nem valószínű.
Ha megtartjuk az -m- és -s- hangértékeket, akkor ezek rovásalakját helyes állásba kell hozni.
Ezt úgy értem el, hogy a 107. képet függőlegesen és vízszintesen tükröztem (nagyítottam is), ezáltal az
jobbról-balra  olvasható.  (egyébként  lehet,  hogy  Csallány balról-jobbra  olvasható  szalaggyűrűit  is
hasonlóan tükrözni kellene!)                                                                

                                          11         9       10         8         7             6          5            4          3          2        1       11  

Csallány számozását megtartottam. A kapott képet tanulmányozva adódnak még tisztázandó kérdések.
Vajon a két végdíszítmény rovásjel-e és tényleg kettő van-e belőle? Feltételezem szerint rovásjel és
egyedül áll. A gyűrű hosszállása alapján benne a székely Q (h) rovásjel ismerhető fel. 
Szókezdő, vagy szóvégi rovásjel-e? A magyar nyelvben nagyon ritka a szóvégi -h-,  szókezdő lesz.
Csallány felcserélte  egymással  a  9.  és  10.  jelet  a  ”Samsunis”  érdekében,  de  több  rovásjele
meghatározását is kétséggel kell fogadni. 
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Ezek után a gipszbe öntött képét fogadom el kiindulásul. Csallány átírása értelmezésem szerint:

C   X   n   k   V  YY  K(µ)   -   K(µ)  ú   C    Q
                                            10    9       8      7      6       5        4             12      3              2       1       11

• 11. jel (h) a gyűrű hosszában álló Q alakú jel egyezik a székely h-val.
• 1. és 10. jel  C (z),  nála az 1. és 9.  [i] itt oldalt fekszik. A jel képi alakja megegyezik a lippói

orsógomb 4. jelével,8 a bal oldali függőleges vonal itt is hiányzik és csak kétvonalas.
• 2. jel alakja  Csallánynál  is azonos a „kazár”  ú (¹d) ~  (d)  rovásjellel,5 megtalálható a Stanica

Krivjanszkaja-i kulacs 6. karakterében.12

• 3. és 4. jel (ka), szerinte [s]... latin betűk. Képi elfektetett állása alapján összevethető a Kárpát-
medencei és szemerédi µ (k) betűvel, ill. a székely K (vég k, ak) rovásjellel. Az olvasási iránnyal
ellentétes, tükrözött, állása alapján jogosan vetődik fel jobbról-balra, a K (ka) olvasat.

• 5. jel (¹m), mint az esztergomi gyűrűn és a ladánybenei edényen.                                        
• 6. jel (s-r-g), ismét [s]. Határozattan felismerhető az esztergomi gyűrű 9. V jelalakja.
• 7.  jel  k (köz  k)  ~ [u].  Talányossága  ellenére  is  a  székely köz  k-val  azonosítom.  A kifelé

fordított '  n '  (e/o) rovásjelekből építi fel  a rovó a  k (k) betűt,  ami alapján az e-k,  é-k,  o-k
összevonások értelmezhetők! (e-kből csinál k-át!)

• 8. jel nem látható jól, elfogadom  Csallány '  n ' alakú rovásjelét, de az nem az  ő [n] betűje,
hanem az (e/o) rováshang a kunkerekegyházi,- 10. és a ladánybenei gyűrű 13. jele alapján.

• 9. jel  (²d),  [nála a 10.  a  száras s,  de eltévesztett  véséssel].  A ladánybenei  edényen a 7.,  a
kunkerekegyházi gyűrűn a 4. jel is ilyen. 

A felirat a lehetséges rováshang változatokkal balról-jobbra:

H Z ¹D KA  *  KA¹M S-R-G E-K E ²D Z
                                                                           11   1      2     3      12      4      5          6            7       8      9  10    

Az első szó egyértelműen HuZaD. A 6-10. jelsor olvasata: SíRiG éKED eZ. A 3-5. rész Ka – KaM, ami
szalaggyűrű estén nem jelenthet mást, mint  karikám  azaz gyűrűm. Ezek szerint a 3. és 4. rovásjel
között kellene lenni egy -r- rovásjelnek, vagy a 4. jelben egy -r- betűnek.
Csallány  átírásában a 3-4. rovásjel között jelöl egy rövid vízszintes vonalkát. Ha ez valós jelölés és
megtalálható a gyűrűn is  (gipszképen nem látszik),  akkor ez a deszki gyűrű 12. jeléhez hasonlóan
tényleg az ' – ' (¹r) rovásjel lesz. (lásd ott)  
Másként  a  4.  jel  képi  alakjában kell  keresnünk az -¹r-  betűt.  A jel  jobb oldali  részén határozottan
kivehető az µ rovásbetű hegyesszögű alakja, mely alul ívesen csatlakozik a bal oldali függőlegeshez,
mint a 3. jelben. Ez esetben a 4. jel az K + µ (¹r-ka) ligatúra, ahol az µ rovásjelbe még bele érthető az
j (i/j) betű is ami által, akkor a hangrendi változás is fel van tüntetve, mint K +j + µ (¹r-i-ka)! (Újszerű
megoldás.)
A kétféle lehetőség jelen esetben nem dönthető el a gyűrű tényleges vizsgálata nélkül, erre nem volt
módom, így mindkét változatot megtartom. 
A). változat:

• (12). jel – (¹r)
Jelen estben csak Csallány két elfogadott, -d- és -m- betűjét emelem ki.
Az átírt rovássor hangzósítva balról-jobbra:

HZ¹D  Ka¹R-Ka¹M  S-R-G  E-KE²D  Z azaz  HuZaD KaRiKáM, SíRiG ÉKED eZ

A hangrendváltás  csak  úgy szabályos,  hogy a  veláris  ¹r-hez  a  mély  hangrendű  -¹i-  magánhangzó
illeszkedik. 
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B). változat  esetén a  12.  jel  csak szóelválasztó vonalka,  a hangrend változás  a  4.  rovásjelben van
jelölve:

• 4. jel µ = K +j+µ (¹r-i-ka) 

HZ¹D  Ka¹R-¹I-Ka¹M  S-R-G  E-KE²D  Z  azaz HuZaD KaRIKaM SíRiG ÉKED eZ 
Természetesen mindkét változat olvasata25 azonos: Húzzad karikám, (gyűrűm) sírig éked ez! 

Azt hiszem különösebb magyarázatot nem kell hozzáfűzni a felirathoz, hiszen egy sírig tartó gyűrű
adásról van szó, amit persze akár „Samsun Úr” is kaphatott volna! 

*
9. Hódmezővásárhely-Kenyereér -dűlői rovásírásos gyűrű.

Ezzel a gyűrűvel korábban már külön cikkben foglalkoztam,3 ezt most nem ismétlem meg.
*

10. Kunkerekegyházi gyűrű rovásfelirata.
Szabó Kálmán múzeum igazgató 1932-ben Kunkerekegyháza határában Árpád-kori  temetőt tárt  fel
ahol is, a 6. számú női sírban rovásírásos szalaggyűrűt talált. Vonalas rajzát és megfejtését 1936-ban
Mészáros  Gyula  közölte: „a  felirat  szövegét  kun  nyelvemléknek  tekintette, ...szöveg,  illetve
betűmegoldása: d²(ä) ηt²(i) d²(ü)n¹ j¹(a)i ηt²(ö) n¹ü š(iü) magyarul: „Hasonló volt a világnak forgása.”26

Ugyanerről a gyűrűről Csallány is írt értekezést.(32)              
„A magyar rovásfeliratok ismeretében, újra foglalkoztam megfejtésével:

A felirat átírása:
²Id ²s  ²t ²b ²n  ¹d ¹j   is²t n   (n) ²k i = ,idis Teben adj  Isten neki', azaz: Teben úré, adj Isten neki.

...nem kun rovásírással és névvel van dolgunk, hanem a Duna-Tisza közi, elmagyarosodó honfoglaló
török törzseink, magyar rendszerű, átvett rovásírásáról, ahol megőrződtek az Árpád-kori kétnyelvűség
hagyományai.” 
Ismét kételkedem  Csallány  olvasatában, ugyanis szerinte a gyűrű a török „Teben idisé” (úré) a lelet
viszont női sírból került elő!
Rovásjelei nagy részét most is felül kell vizsgálni. Szerinte az 5. n (n) jel és annak tükörképe: a 10. is
n (n), ami így helytelen megállapítás. Ugyanilyen téves értelmezés, hogy a -t- ' ч ' tükörképe is -t- a 3.
és 9. jel esetében, de a 6. ad ligatúrájában sem látom a -d- és a 8. is-ben sem az -s- jelét, nem beszélve a
12. jelről melynek -i- hangja semmilyen párhuzammal nem igazolható! 
Végig elemezve jelsorát, bizony csak 2. (s) és az 5. (n) betűket fogadom el. (Megjegyzem, Mészárosnál
a 2. jel megegyezik a 8.-al.) 
Az én megállapításom szerint:

• 1. jel, nála [id], alakja azonos a deszki gyűrű 5. jelével, ami ott a (d-i/d-j) ligatúra. Most viszont
csak az (i/j) hangértékre lenne szükség, ami az d karakterrel igazolható. 

• 3. és 9. jel (l³) ~ [t] ~ láthatóan, mint a margitszigeti felirat 5., 11., 17. jele, de fordítva.
• 4. jel (²d) ~ [b] ~ látható a ladánybenei edényen, a lippói orsógombon,8 és battonyai gyűrűn.11 
• 6. jel (a³-sz) ~ [ad] ~ a ligatúra helyes állása A + y lenne, a tükrözött A (a³) fedett elemeire bontva:

A+y (a³-sz). Csallány talán a szóló tükrözött ' A ' alakot, a fordított N (ny³) betűjelének értelmezve
rajzolta le. A szóló rovásjel fedett elemeire bontásáról a 21. oldalon.

25. 2013. 02. 13.-i olvasatom.
26. Fehérné W. A.: az i. m. VI. Rész: Besenyő és kun rovásírásos emlékek. A kunkerekegyházi gyűrű.
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• 7. jel (i) ~ [j], ilyen a szemerédi kő, a deszki.- hódmezővásárhelyi gyűrű,3 -i- betűje: fejen áll.
• 8. jel a székely j (j) ~ [is] ~ egyezik a hódmezővásárhelyi gyűrű 2. jelével.3 
• 10. jel (e/o) ~ [n] ~ az olvasási iránnyal ellentétes állású, mely valószínűleg nem a rovó vétlen

hibája. Ha -n- betűként kezelnénk, akkor az e ejtés könnyítővel ne lenne az olvasata. Valószínű,
hogy az -n-  jelét  a  hasonló alakú,  de attól  hangtanilag eltérő  n (e/o)  magánhangzó jelölése
érdekében fordította meg a rovó.

• 11. jel a székely (r), [k].
• 12. jel (v) ~ [ï] ~ azonos a hódmezővásárhelyi 7. jellel,3 de nem kizárt a latin -V- átvétele sem!

A felirat olvasatom szerint27 a 12. jellel kezdődik. Csallány két elfogadott jelét kiemelem.

V  I  S  L  D   N  A-SZ  I  J  L  E  R   
                                                                                12   1    2    3     4      5         6          7   8    9   10    11     

Hangzósítva:              VISeLD, NÁSZ  IJeLÉR vagy VISeLD NÁSZI éJeLéR
azaz:                           Viseld nász éjjelért         vagy Viseld nászi éjjelért. 

Ezek  szerint  valójában  egy  valamikori  nászajándékul  kapott  gyűrű  adománnyal,  temették  el  az
asszonyságot. Így akkor azt Teben Úr biztosan nem kaphatta!

*
11. A ladánybenei Árpád-házi gyűrű rovásfelirata.

Ladánybenén  a  rovásfeliratos  ezüst  szalaggyűrűt  Szabó  Kálmán  ásta  ki  a  7.  számú  feldúlt  sír
mellékleteként,  mely  később  szintén  megsemmisült.  Mészáros  Gyula  megpróbálta  megfejteni.
Betűzése:           „...j²(ű)z²(ü)g²u köz²(ä)l²/... megoldása: JüZüGÜ KÖZaL= „Gyűrűje szép...” 
Ezt is a XII. századi kun rovásírásos emlékének tartotta.28 
Csallány:  „A felirat magyar írásrendszerű, de a korábbi török hatásra megőrizte a jobbról-balra való
olvasási módot.”
„A feliratot 1955-ben közöltem. Most újra értékelem.(33)

Átírása:
²id²s ¹Maszpa¹ri¹s s¹m¹n¹s   'idis Maszparis sámánás, azaz Maszpar úré sámáné.”

A felirathoz magyarázatot nem fűzött, gondolom mert annyira egyértelmű, amúgy megjegyzem a hun,
türk, magyar népeknél sámánok és a sámán szó sem létezett ebben a korban. 
Nála most is, a négy helyen előforduló -s- betűnek három különböző alakváltozata van. (s,  F, 14.)
Átnézve  a  jelsort,  azokat  az  eddigiek  alapján  három  csoportra  osztom:  amit  elfogadok,  melynek
Csallánytól eltérő hangértéke már az előzőekben igazolt, a harmadikban az új hangzók lesznek.

• Csallány rovásjelei közül elfogadom: a 2. és 11. (s), a 4. és 7. (a), az 5. (sz), valamint a 9. (i)
jeleket.

• Igazoltan Csallányétól eltérő jelek az előzőek alapján:
1. jel (i/j) (i és vagy d összevont rovásjele) lásd a deszki gyűrűn, a karcagi avar karikán.7 
6. jel (v/β)29 ~ [p] ~ a deszki gyűrűn és a ladánybenei edényen hangértéke -b-, itt -v- lesz.
10. jel (¹t) ~ [nála s betűvariáció] ~ az esztergomi gyűrű és a margitszigeti felirat alapján.
12. jel (v) ~ [m] ~ székely–magyar v (v) rovásjel, itt a gyűrűhöz alkalmazkodva széthúzták: ʍ.
13. jel (e/o) ~ [n] ~, mint az előző kunkerekegyházi gyűrű 10. jele. 

27. 2013. 02. 25.-i olvasatom.
28. Fehérné W. A.: uo. A ladánybenei állítólagos rovásírásos gyűrű.
29. Vékony G.: az i. m. 164.
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• Új hangértéket kellett meghatározni:

3. jelre,  nála [m], szerintem ligatúra: /+Ч (i/ü-r) összetételben. Az / -r- betű a Kájoni, Dési
ábécéből, Ч (i/ü) Pomázon, a ladánybenei edényen. Lehetne  (l-r) is, de itt nem igazolható.
8.  jel  [r] szintén  összevonásnak  tekinthető,  mely  jobbról-balra  olvasva:  Һ+n (n-l),  Һ+y+n
(n-sz-l)  vagy  Һ+y+N  (ny-sz-l),  míg  balról-jobbra:  az  y+n+Һ (sz-e/o-l)  betűsort  adja  ki.
A megfelelőt a felirat értelméhez igazodva kell kiválasztanunk. 
14. jel ~ [s betűváltozat] ~ a befelé mutató rövid mellékvonalka alapján nem lehet más, csak a
székely g (g) betű.

Átírásom balról-jobbra:
I/J  S I-R A  SZ  V/β A  *  I T  S  V  E/O G

Az első hat rovásjel kiolvasása nem jelent akadályt: éJ (élj) SIRA SZáVA, míg a 12-14. végszó lehet
VÉG, vagy óV ÉG. 
A 8-11. jelek értelmét valószínű olyan cselekvéshez kell kötni, amely kapcsolatban van a földalatti
léttel. Ha az ' óV ÉG ' végszóhoz igazodunk, akkor esetleg még valamit akarhat az Ég csinálni, amire a
„szólítani” ige megfelelő válasz lehet. Ez esetben a 8. jelnek (sz-o-l) hangértékű ligatúrának kellene
lennie, de az ' R ' alakú összevonásból jobbról-balra, felülről-lefelé ez nem olvasható ki! A rovásalakból
csak a fejen álló Һ (l), y (sz), n (n) vagy N (ny³) betűk értelmezhetők.
A (sz-o³-l³) összevonást csak a tükrözött '  Я ' alakú jelből lehet jobbról-balra kiolvasni, vagy az '  R '
állású ligatúrát tükrözött jelként véve, balról-jobbra olvassuk: R= y+n+ḣ (sz-o-l), az -l- fejen áll.
Erről a rovástechnikai megoldásról bővebben az összefoglalóban.
Végül is a Csallány átírása szerinti felirat:

I/j  S I-R  A  SZ V/β A  SZ-O³-L³  I  T  S  V  É  G
                                                                 1       2     3        4      5      6      7             8               9   10    11  12  13    14

éJ  SIRA SzáVA, SZOLIT  eS  oV  ÉG,   
Élj sírra(sírba) szállva, szólít és óv (az) Ég.

• / •
Mészáros Gyula 1. jele viszont megegyezik a battonyai gyűrű 10. '  ╞ '  jelével, mely az én olvasatom
szerint  a -gy-  betű.11 15.  jelként feltüntet  még egy  Ч (i/ü)  „kazár” rovásjelet  is,  melyet  Friedrich,
Fehérné könyve alapján w (ü) betűnek vél. 30 
Csallány jelsorát Mészáros jeleivel korrigálva az új betűsor és olvasata.31

GY  S  I-R  A  SZ  V/β  A  SZ-O-L I  T  S  V  E  G  I/Ü
                                                              1      2      3        4      5         6       7              8         9   10  11   12   13    14     15

azaz:                                         aGY SIRA SZáVA, SZOLIT eS óV EGI 
Agy sírba szállva, szólít és óv (az) Égi 

A két  olvasat  között  nincs  értelmezési  különbség,  én  Mészáros jelsorát,  s  annak  olvasatát  tartom
eredetibbnek, a -ra ez esetben -ba értelmű. Ezek szerint ismét egy az elhunytnak adott temetési gyűrű
feliratról van szó, akit azzal az útravalóval tesznek a sírba, hogy ha már az Ég magához szólította, óvja
is további léte során!
A 27. hivatkozásban olvasható még dr. Fodor Gábor és Friedrich Klára megfejtése: 
Fodor: DeuS VASZ PARIS SIVE NEGO. Istenek eszköze Paris vagy nem? latinul.
Friedrich: (Fehérné könyvében látható rajz alapján)

       ŐS ISA MeG NE eNYGISD VITKÜ, vagy ŐS ISA MeGeN (újból) eNYGISD VITKÜ
A vétkünk nk-ja már nem fért el a gyűrűn.

30. Friedrich Klára: www.rovasforrai.hu/Rovas/Megfejtesek_FK/Megfejtesek-22-Az-ISA-osfogalom...
31. Véglegesítve: 2013. 02. 20.-án.
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12. Mezőberényi pecsétgyűrű rovásfelirata.

Csallány  elmondása  szerint  Csapóné  Tábori  Hajnalka  debreceni  néprajzos  ajándékba  kapott  egy
kultikus ezüst pecsétgyűrűt, melyet állítólag Mezőberényben találtak.(23) 

„A napokkal koszorúzott pecsételőn középen két sor rovásírást látunk:

Olvasata balról jobbra halad. Rovásjelei természetesen az ezüst korongon fordított vésetűek.

A hét jelből álló felirat átírása:                          ¹f ¹sz   ¹p  sz  ²m

A kultikus célra szolgáló pecsétgyűrű pornográf tartalmú  (ezért átírását nem hangzósította).  Idejét a
XIV. századra határozhatjuk meg.” 

Ha a rovásjeleket az eddigiek figyelembe vételével nézzük, akkor talán nem csak pornográf olvasatot
kapunk.

• 1. jel (²m) ~ [¹f ] ~ ismert Felsőszemerédről, a novocserkaszki kulacsról.12 
• 2. jel (¹d) ~ [a] ~, mint a pomázi 9. rovásjel.
• 3. jel az ismert (sz).
• 4. jel (¹v/β) ~ [p] ~ egyezik a ladánybenei gyűrű 6. jelével, de ott van deszki feliratban is.
• 5.  jele  [ad].  Lehetne  a  fejre  állított  és  megfordított  székely -a-  betű.  Balról-jobbra olvasva

ligatúraként  az  n  +  y  (n-sz)  vagy  N  +  y  (ny³-sz)  jöhetne  szóba,  az  -ny-  fordított.  A feliratot
értelmezve viszont (sz-o), ligatúrára lenne szükségünk, amelyet meg is kapunk, ha az 5. jelet
jobbról-balra,  felülről-lefelé  olvassuk,  vagyis  tükrözöttként: n  +  y (sz-o³).  (lásd  az  előző
ladánybenei gyűrű 8. jelénél és az epilógusban leírtakat.)

• 6. jele  [o]. Én ismét összevonást látok benne, mely több változatra is bontható: O +n (m-e/o)
vagy  ' n + n ' (n-e/o), de nem kizárt az ötletes N + n (ny³-e/o) sem a fordított ny-el. Ez esetben a
kisebb -ny- betű jobboldali szárát a megmagasított  n (e/o) betű zárja, olvasata balról: (ny³-o).
Nem túlzás párhuzamot vonni az 5. jel alakjával, hiszen az sem más, mint egy ívesített szárú,
fejre állított  ~ Ԁ ' n) ' jel. 

• 7. jel (¹m) ~ (²m) az -m- betűvel egyetértek, de nem palatális vonzatú.
A felirat betűsorát az alábbiak szerint rögzítettem, Csallány elfogadott jelét kiemelem.
                                                                                                   

  ²M  ¹D SZ   /    ¹V  SZ-O NY-O¹M
hangzósítva:                                     eM  DíSZ   /   oV  aSZONYOM 

Láthatóan az  1.  rovásjelet  iM(e),  vagy eM(e)-ként  kellene  olvasnunk.  Az első esetben azt  kellene
gondolnunk, hogy a rovó nem jelölte az -e- magánhangzót, azt bele kell érteni. Véleményem szerint az
-eme- olvasat a helyes, de akkor az 1. rovásjelet, vagy M + n (m-e) ligatúraként, vagy az M (em) jelet
tükrözöttként -²me- ejtéskönnyítővel  kell  értelmeznünk.  Sem  a  ligatúrás,  sem  az  ejtéskönnyítős
megoldás nem ismeretlen ebben a körben, mindkettő olvasata ua. az, és jelalakjuk sem tér el!
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Én mindkét megoldást elfogadhatónak tartom, mely alapján a feliratot így véglegesítem: 

ME/M-E DSZ  /  V  SZ-ONY-OM, hangzósítva: eME vagy eME DíSZ oV aSZONYOM, vagyis32

Eme dísz óv asszonyom!

már mint a gyűrűn lévő Nap jele. Ilyen értelemben nem sokat tévedett  Csallány,  mert tényleg egy
kultikus, de nem pornográf óvó gyűrűről van szó! 

*

Kaposvár 2013. 03. 14.

Epilógus:

Végig  érve  Csallány  rovás  olvasatain  azt  hiszem  kijelenthetem,  hogy  a  feliratokat  bizonyítottan
ómagyar  (hun,  avar)  és  székely–magyar  rovásbetűkkel  rótták,  azok  tisztán  magyar  nyelvűek.
Megértésükhöz semmiféle bele magyarázásra, nyelvtani trükközésre, idegen jelek kölcsönzésre nem
volt szükség, azok jól érthetően mai nyelven is tömören, logikusan, lényegre törően szólnak hozzánk! 

Csallány  még azt  volt  kénytelen bevezetőjében írni,  hogy a tárgyakon  török nyelvű  „hun–székely”
rovásírás van. Hát csak annyit tévedett, hogy kijelentéséből a  török nyelvű részt kell törölni, s akkor
tényleg igaz a megmaradóra a hun–székely, vagyis a magyar nyelvű írás! Persze ez a félreismerés nem
Csallány hibája, hiszen a semmivel nem igazolható „Árpád török nyelvű honfoglalóiról” kialakított
autokrata történészi szemlélet a mai napig is bizonyítottan él! 
Igazolásul csak ősi írásunk területén maradva hadd említsem meg  Vékony Gábort, aki még akkor is
török nyelvű olvasatot csikart  ki a Homokmégy-halomi feliratból,  amikor a 11 rovásjelből általa is
felismert 8-ról megállapítja, hogy azok Kárpát-medencei és székely–magyar rovásbetűk. A szomorú az,
hogy még csak kísérletet sem tett a magyar olvasatra, viszont a „török nyelvű magyar” rovásfeliratok
elismert kutatója volt. Sajnos egyéb érdemeit ez a félre sikerült tevékenysége beárnyékolja!
No, de maradjunk csak írásunknál.
Azt hiszem érdemes e 10, és a szervesen ide tartozó hódmezővásárhelyi3 és battonyai gyűrű11 felirat,
alapján  néhány  észrevételt,  megállapítás  külön  is  kihangsúlyozni,  kiemelni.  Az  így  számolt  12
rovásfelirat 134 karakterből áll, melyet 195 ismétlődő egyes rovásjel alkot. Ezek közül olvasataimban
Csallány 54 hangértékét fogadtam el, a többi 141 rovásalak új ismétlődő hangzó. 
A 43 összevonásból 34 a kettes, 7 a hármas és 2 db a négyes ligatúra, ami összesen 97 rovásbetűt
jelent. 
Külön kiemelném a Felsőszemerédi kőfeliratot, melyben a 7 ligatúra mellett csak egyetlen egy szóló
rovásjel található! 
Jól  példázza a  helyhiányos,  kis  tárgyakon való tömörítések gyakori,  szükségszerű alkalmazását  az,
hogy a rovásjelek közel fele a ligatúrákban van felhasználva. 

Összefoglalásom  egyben  jelenti  azon  technikai  megoldások  kivitelét  is,  amelyeket  a  mesterek
anyagismereteik alapján kialakítottak, megjelenítve rovásjeleik, összevonásaik egyéniségét, igazodva
az  írásrendszer  évszázadok  során  letisztult  logikai  rendszeréhez,  élve  az  egyéni  kifejezésmód
rendszerelvű szabadságával. 
Felismerhettük,  hogy  a  rovók  csak  úgy  általában  önmagáért  semmit  sem  tesznek.  A legkisebb
mellékjelnek,  egy-egy tükrözésnek,  fejre  állításnak  is  értelme,  jelentése  van,  badarság  azt  nem
figyelembe venni, értelmezés nélkül hagyni, netán csak hibának, díszítésnek tekinteni.

32. Véglegesítve: 2013. 03. 05.
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Ezekre meggyőző példák sora található:

• mind a mellékjelekre: Á (s-k), W¯ (v-r), deszki (l), (v) betű, (s-l) és (v-i) ligatúrák vagy az (l) és
(v) jele a hódmezővásárhelyi gyűrűről. 

• mind a vertikális tükrözésre: (a/á) ᐸ ~ ᐳ (¹d) ; (j) ˥ ~ ꜒ (i) ; (ka) K ~  K (ak) ; (k) q ~  q (ö) ;    
(k) U ~ µ (r )   (b) v ~ F, æ (k) ; (e-m) M = n+M  ~ M = n+M (m-e) ; (n) n ~ n (e/o) ; (i/ü) t ~ t (t). 

• mind a horizontális tükrözésre, fejre állításra: (m) w ~ ʍ (v) ; (s) s ~ Y (v) ; (p) ш ~ ua. fejre 
állítva (z). 

• Nem változik a hangérték, ha a tükrözött jel azonos állású marad: ߃ ,ߔ (b) ; ˥, ˩ (i) ; t, F, ꜓ (t). 
Az írásrendszer szabadságát jól  mutatják az egymástól ugyan eltérő,  de mégis a felismerhetőségen
belül maradó alakváltozatok: 

• (a) ᐸ, n (sz-el való összerovásnál), (v/b) ߓ, ߃, ; ⊧  ,ⵜ ; (i/ü) E, Ч ; (gy) G ,ߙ ,˥,b, æ, ú ; (i) p, I (d) ; ߔ
(k) k, ᐊ, ᐃ ; (²m) 0, O ; (n) [, n ; (o) ], n ; (r) /, ─, ┤ ; (s) s, /y ; (sz) S, ¹I ; (t) F,E, ч, ꜓.

Kiemelem a j betűt, mely itt és a botnaptárról származó szentek neveiben is -¹i, i, í/j- hangcserés.
Külön tanulmányt érdemelne a ligatúrák ötletes, olykor rébuszos, de még is érthető sokszínűsége.
Azt  hiszem  aktuális  Ferenczi  Géza megállapításából  idéznem:  „a  betűösszevonások  nem a  rovás
műveletének a meggyorsítása érdekében születtek... Sokkal inkább a rovó személy rendelkezésére álló
felület ésszerű kihasználása igényelte ezt. E betűösszevonások egyéniek. Még egyazon szövegen belül
is  találhatók  azonos  betűkből  álló,  de  más  és  másféleképpen  megoldott  összevonások.  Számtalan
változatuk képzelhető el, és létezik is. Megfejtésük azért nehéz, (még) nincs rájuk általános szabály.”33

Új felismerést hozott:
• a szóló rovásjel ligatúrás felbontása: 

⨂ = f + X (f-d) ; V = s+j+/+V(s-i-r-g) ;   Լ = K+˥ (k-i) ; O = O+n (m-e) ; n+M (n-m) ; A = A + y
(a³-sz) ; /Ч = /+Ч (ü-r) ; µ = K +µ  (r-ka) vagy K +j+µ (r-i-ka) 

• a szóló rovásjel megfordítása, tükrözése:  (ak) K ~ K (ka) ; (em) M ~ M (me) ; (i/j) j ~ j (sz-i/j) 
• a szóló, arra alkalmas tükrözött rovásjel fedett elemeire bontása: (j) j ~ j (sz-j) ; (a) A ~ A (sz-a). 
• szóló rovásjel „felezése”: Н ~ ˧ (r)
• a ligatúra tükrözése: a mezőberényi gyűrű 5. jelénél:  (o-sz, ny-sz) P ~ Ԁ (sz-o, sz-ny) 

                                 a ladánybenei gyűrű 8. jele:  (sz-o-l) Я ~ R (n/ny-sz-l)
• A különállónak értelmezhető jelek összevonása:  y ᐸ =  q  (k) ; y V =  y\y (r)  ; y a y =  v-a (v-l)  ;

j_ᒉ (n-o) az '⊔ ' alakban.
• Az sz-el  illeszkedő  összerovások  felül:  P (sz-o),  középen:  ᑕ| (sz-ny),  alul:  Ԁ  (sz-o),  ívelt

változata: () (ny-o) 
Az összerovásnál  elfogadott  alkalmazás  lehetett,  ha a  másik alakja  illeszkedik – nem lehet
mindegyiket –, akkor azt kisebb mérettel kapcsolják hozzá. 

• A veláris,  palatális,  netalán  vegyes  hangrendet  meghatározó  magánhangzók  beépítése  a
ligatúrába: R = y + n+ y  (sz-o-²l) ; µ = K  + j + µ (r-i-ka)  

Szeretnék cáfolni egy elterjedt nézetet miszerint egy jel és tükörképe  ugyan az!  Hát nem! Ugyan mi
értelme lenne akkor a megfordításának,  tükrözésének, ha így is  úgyis ugyan az a hangértéke,  csak
díszítés vagy egyénieskedés? A tükrözéssel a rovó mindig valami mást is szándékozik jelölni, kifejezni.
Ha egy jelet, egy összevonást megfordítanak, azzal megfordítják rá vonatkozóan az olvasás irányát is,
ami  által  új  hangérték,  hangsor  hozható  létre,  vagy csak  változatlan  hanggal  beillesztik.  A másik
tudatossága, hogy egy arra alkalmas szóló rovásjel fedett elemeire bontható.
Vajon honnét eredhet rovásunk ezen egyedüli, semmilyen más írásban nem található sajátossága?
A felismerés a káld–sumir korig vezetne vissza bennünket? Maria Dietrich írja az akkori sorvezetésről:

33. Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek. Erdélyi Gondolat, 1997. 31.
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„Mindkét nép az úgynevezett szumér és akkádi, magyarul beszéltek...  a szumérok balról-jobbra, az
akkádok jobbról-balra írtak. (…) A későbbi szövegekben keverték a szumér és az akkád írásformákat,
– akár egy szón belül is – (beszúrás tőlem) az akkád rendszerben egy jel jelenthetett: szumér szójegyet,
egy szumér szótagot, akkád szótagot, egy hangot. Ennek következtében az olvasás, de maga az írás is
meglehetősen  nehézkes  feladat  volt.  (…)  Keverték  a  szó  értelmét  és  a  hang  jelét,  felhasználtak
különböző nyelveket a szumért és akkádot. Így alkottak egy olyan szöveget, melyben minden jel csak a
megfelelő összefüggésben kap értelmet.”34 
Persze  nem gondolnám, hogy a sumirok a meglévő hasonlóság ellenére magyar nyelven beszéltek
volna, inkább a nyelvi gyökér lehetett valamikor közös.
De azt sem zárhatjuk ki, hogy e jelenség a magyar rovásírásban nem átvett, hanem továbbélő nyelvi,-
írásfejlődési folyamat, melynek ősi „akkádos” sajátsága, még e középkori rovásfeliratokon is nyomon
követhető. 
Talán ilyen – az ősi gyökérből a sumirba is bekerült, és a magyarban is megmaradt örökség – a ki nem
írt -h- a Pomáz-klisszai gyűrű hÜ szavában, melyre magyarázatul szolgálna, hogy a „H, V, J betűk
(hangok) szabadon befűzhetők az akkád szójegyzék szavaiba akkor, ha segítségével értelmes magyar
kifejezést lehet kialakítani, ugyanis ezeket a hangokat kezdetben nem jelölték az írásban.”35 A magyar
nyelvben is mindhárom sajátosság megmaradt, lásd Cz-F. Az archaikus  »i«  rováshang -j- olvasatára
példa a magyar–szumér/akáddi szótárából: IAR jár ; IK ajk, ajak, száj ; AIKU ajka, de idézhetek a mai
nyelvből is: iharfa, juharfa. 

Csallány  a 115. képen kiegészített  táblázatban összefoglalta lelőhely szerint a magyar rovásjeleket,
melyet  a  116.  képen kibővített  még  a  székelyrovás  betűivel.  Végül  megállapítja,  „hogy a  magyar
rovásírás nem azonos a székely–magyar rovásírással. Több rovásjel elüt, vagy változatot jelent.”
Igen, ezt „jogosan kijelenthette,” mert ugyan hivatkozott Don-vidéki Novocserkaszkról, Majackojeról
származó rovásjelekre, de nem ismerte, nem ismerhette azok magyar voltát. 
Olvasataim  alapján  én  is  összefoglalom  külön  mellékletben  az  előfordult  egyes  és  ligatúrás
rovásjeleket, megjelölve azok alkotóit. A feliratok rovásjeleit én a Kárpát-medencei magyar és egyelőre
az  ettől  jóval  korábbi  keleti,- vagy  kazár-kori  ómagyar  (Baján,  Kuber  vagy Árpád népe?) íráshoz
tartozókhoz soroltam, de nem kizárt ezek közép-ázsiai eredete. Ezt most nem is ábécének, inkább a
rovók által alkalmazott írástechnikai megoldások felsorolásának nevezném. Érdemes kiemelni, hogy a
korai szarmata, Árpád-kori feliratokon csupán csak az A, s, t, v székely betűk fordulnak elő (az n, K, y
betűket a korábbiakhoz soroltam). A melléletben lévő 78 rovásjel változatból 30 ómagyar, a 32 Kárpát-
medenceiből 21 a székely betűjel, melyek jórészt a középkori feliratokon fordulnak elő.
Az itt leírt felismerések nem teljes körűek, de sok mindent jelenthetnek. Jelenthetik a különböző fokon
rögzült térbeli, időbeli, nyelvi-, hang,- és írásfejlődési állapotokat, kapcsolatokat.

*
Végezetül Tisztelettel adózom Csallány Dezső régész emlékének, hogy összegyűjtötte e feliratokat, és
úttörő módon megkísérelte azok nemszokásos, járatlan, magyar nyelvű olvasatát, nem lebecsülve előre
mutató munkásságát, még akkor sem, ha nem minden megállapításával értettem egyet! 
Kaposvár 2013. 12. 10.                                                      
                                                                                             Delibeli József
                                                                                            okl. építőmérnök
A rovásjelek  jelölésénél  felhasználtam Dr.  Hosszú  Gábor  a  székely–magyar,  Kárpát-medencei  és  kazár  rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlap webhelyről 2009.
Az idézett művek hivatkozásait ( )-be adom meg.
Az első – 2014. 12. 04. – írásom módosítva, a (kéziratban) lábjegyzet lecserélve, megadva megjelenés helye. 2015. 07. 26.

34. Maria Dietrich: A szumér–magyar kérdés megoldása. [Bp.] FRÍG Kiadó. 2009. 20.35
35. az i. m. 27.




