
ROVÁSJELES HÁZASSÁGI GYŰRŰ

Csallány  Dezső:  A magyar  és  az  avar  rovásírás  című  összefoglaló  munkájában  ismerteti  a  9.
sorszámú;  Hódmezővásárhely-Kenyereér-dűlői  rovásfeliratos  elektron  gyűrűt,1 melyet  kútásás
közben, egy kis edényben találtak. „A gyűrű Senyei József hódmezővásárhelyi lakós tulajdonában
van.  László  Gyula  baráti  közvetítésének  és  megközelítő  rajzának,  Senyei  József  közlési
engedélyének  (1963)  köszönhetem,  hogy  véglegesen  megoldottam  a  hódmezővásárhelyi  gyűrű
rovásfeliratának problémáját”.
A gyűrű átmérője 2,1 cm, vastagsága 1 mm. A rovásfelirat magyar olvasata balról-jobbra halad.
Kiterített jeleinek helyes elosztása és a poncolt keretbe foglalt rovásjelek leegyszerűsített rajza:

109-111. kép a gyűrű fényképe nélkül.

Csallány  felsorolja  az  1-20-ig  sorszámozott,  általa  meghatározott  rovásjelek  hangértékeit,  azok
ismertebb fellelésének párhuzamait.
 A felirat átírása:

²d²s  ²n²m²s  ²kϊ²s²s²k  a¹djϊk  I²s²t²n = , idis nemes kϊsesek, adjϊk Isten ' 

Megjegyzi:  „Az  eddigi  feliratoktól  eltérően  –  mármint az  idézett  műben lévőktől  –,  a
hódmezővásárhelyi rovásszövegben nem személynévhez kapcsolódik az  „idis”  török eredetű szó,
amely „úré”  jelentésű. Itt  úgy látszik már értelem vesztetten jelentkezik a  szó és  a „késesek”
céhjéhez fűződik.”
A rovásfelirat idejét a 15. századra datálta.

Tanulmányozva  Csallány magyar  olvasatát  és  magyarázatát,  azt  kétkedéssel  fogadtam,  ezért  is
próbálok meg egy más olvasatra javaslatot tenni.
Csallány két jelsorát összehasonlítva mindjárt szembe is tűnik, hogy a kilenc keretbe foglalt poncolt
rovásjelsor  és  a  leegyszerűsített  jelsora  között  lényeges  eltérések,  és  sorrendbeli  differenciák
vannak.  A keretes  rajz  sorrendjét  és  jelformáit  alapul  véve,  az  azzal  „analóg”  12-20.  közötti
rovásjeleket Csallány, vagy más, alaposan felcserélte. 
Ez egyértelműen igazolható, ha behelyettesítjük a keretes jelsorba az alatta lévő ugyanazon rovásjel
formákhoz tartozó hangértékeit; akkor annak betűsora így néz ki:

d  s  n  m  s   ki   s  s  k   a   s   i     ik    dj    t   n   i  
                                                            1   2    3     4     5    6-7    8   9   10   11   17   16   14-15  12-13  18   19   20 
Ez pedig a 10. jelet követően nála is értelmetlen olvasatot eredményezne!
Van még egy észrevételem, ha már elfogadta az 1. jelet sorkezdőnek, amit a keretben egyedül álló
kereszt  alakja  is  inspirál  (megjegyzés  tőlem), akkor  a  20.  sorvégi  -i- jel  csak  azért  lép  előre  azt
megelőző szókezdőnek, hogy az „idis” szó kijöjjön? Nem fogadható el a három különböző alakú
-s-  rovás betűjele sem (s ; Y és talpas   sˍ ), mely valójában öt rovásváltozatot takar.
Feltételezésem szerint – a gyűrűt nem láttam – a keretes írásjelsora lehet az eredetivel megegyező,
ezért a továbbiak során megismételve, ezt veszem alapul.
1-11-ig megtartom Csallány számozását, utána azt folyamatosan folytatom vastagított kiemeléssel,
azonosítva azokat az  ő eredeti számozásával.  Csallány elfogadott rovásbetűjét: dőlt  ( )-be, a  nem
elfogadottat: [ ]-be, az én meghatározásomat: álló ( )-be adom meg.

1. Ny. J. A. M. évkönyv 11-1968. 295-297. www.epa.hu/01600/01614/00008/pdf/nyjame_11_1968_280-304.pdf
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                     1              2   3           4               5  6-7      8     9          10  11        12   13     14-15 16-17    18 19 20
Csallány betűjelei közül elfogadom:

• 1. sz. (²d), 4. sz. (²m), 5. sz. (²s) és egy kis kiegészítéssel a 6-7. sz. (kï) ligatúráját, amely az
én olvasatomban inkább majd (k-ü) lesz.

A többi betűjelet az alábbiak szerint határoztam meg:
• 2.  jel (j) ~  [²s]  ~ lehetne -s- betű is, de mivel a jobb oldali szára közel függőleges, így

inkább a székely j (j) betűnek tartom.
• 3.  jel  (n-g)  ~  [²n] ~, szerintem ez a  jel  ligatúra,  mely balról-jobbra:  n +˥  (e-g) alakra

bontható.  Az -eg-  szótag  nem tűnik  logikusnak,  az  ejtéskönnyítő  -e-  betűt  nem szokták
jelölni! Csallány jól sejti a rovásalakban az -²n- betűt, de azt csak jobbról-balra: „tükrözve”
lehet az ˥+n (n-g) ligatúrából kiolvasni. Az n (n) ismert, a ˥ (g) pedig a szkíta–alán–óbolgár
táblában2 megtalálható, itt fejen áll. (A tükrözés logikáját lásd a 4. lábjegyzet alatti írásomban.)

• 6-7. jel  (k-ü)  ~  (kϊ) ~  gyakorlatilag  egyetértünk,  mert  az  -i-  és  -ü-  hangok  gyakran
cserélődnek.  Az összerovás  képe:  K  +  w  (k-ü)  alakú ahol  is,  az betű balra (ü) ߆   el  van
fektetve. A -k- betűt ötletesen megfordította: „tükrözte” a rovó, hogy azt illeszteni tudja az
elfektetett  -ü- betűhöz.

• 8. jel (v) ~ [²s] ~ Csallány az -s- betű fordított rovásváltozatának tartja, ami nem igazolható.
A ' V ' kifelé mutató pici nyúlványait meghosszabbítva a Dési-féle: ʍ (v) betűt kapjuk meg,3

de a sima Y rovásalak is a -v- hangot jelenti a kunkerekegyházi gyűrű 12. jelében.4 

• 9. és  12. jel (l) ~  [9. és 17. jele:  ²s] ~ ismét figyelembe kell venni, hogy a székely  s (s)
alakú  rovásjelnek  alul  talpa  van.  Ezzel  érzékelteti  a  rovó,  hogy más  betűt  szándékozik
jelölni, mégpedig: a székely l (l) betűt. Ugyanis nehéz lett volna egy ilyen pici  ' s ' jelbe, az
-l- betű két belső paralel vonalkáját felismerhetően belevésni, így azt a vésnök ötletesen;
kívül mutatja be! (Lásd a deszki gyűrű 3. jelét is.4)

• 10. jel (r) ~ [k] ~ mindkettő lehetséges, de ez esetben az -r- hangérték lesz a jó.
• 11. jel (k) ~ [a] ~, Csallány téved mikor az ellentétes fekvésű kazár ' x ' a-ra gondol. 

            A csúcson lévő függőleges vonalka azonosítja az ismert q (k) képét,5 de a 10 -11. jel együtt is
            értelmezhető r+q (r-k) ligatúraként, amit Csallány szétbontott.

• 13. jel (¹sz) ~ [16. jele: i] ~ az ilyen ' I ' alakú rovásjellel valószínűleg a mély hangú, veláris
-sz- betűt akarja megkülönböztetni a vésnök.

• 14. jel (ny/nj) ~ [14-15. jele: ik] ~, Csallány képi rajzát értelmezve: az ˩ˉƷ összevonásnak
tekinthető; az első a fejen álló jel a j (j) szögletes változata; a második pedig összevethető
lenne a türk 3 (ny) jelével, köztük pedig egy összekötő vonalka. De ennél egyszerűbb, ha az
ábrázolt jelet a Nikolsburgi ábécé fejre állított, tükrözött, tehát jobbról olvasandó:  y (ny)
betűjelének tartjuk, amely valójában nem más, mint az j+n (n-i/j) ligatúra!

• 15.  jel  (?)  ~  [12-13.  jellel  amely  a  dj  összevont  betű  rovásjele,  még nem találkoztunk.
Esetleg gy-nek hangzik.] ~ határozzuk meg a szöveg értelméből.

• 16. jel (¹r) ~ [18. jele: t] ~ összevethető a türknek tartott Ч (¹r) rovásjellel.
• 17. jel (a) ~ [19. és 20. jele: ²n és i ] ~  azonosnak látom a székely A (a) rovásjelével, ugyanis

a Csallány által -n- betűnek vélt 19. jel alakja inkább csúcsos, mint ívelt. Amúgy meg ha két
külön jel lenne, akkor egyforma nagynak kellene lenniük!

2. http://iriston.com/books/ALANO-DR-BOLG-PISMO/AL-BPG-P-3.htm
    Szravnitelnij analiz alano-drevne bolgarszkoj piszmenoszti. 2010. 10. 09. 1-7
3. Fischer Károly Antal: A hun írás. Bp. Megújított kiadás, 2005. 64.
4. Delibeli József: FELÜLVIZSGÁJTAM Csallány Dezső rovásolvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv. pdf
5. Delibeli József: A karcagi avar karika más olvasata. www.leventevezer.extra.hu/Csatkarika.pdf

http://Www.leventevezer.extra.hu/FV
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A fentiek alapján az én átírásom – Csallány elfogadott jeleit megkülönböztetve –, így néz ki: 

D  J  N-G  M  S  K-Ü  V  L  R-K  L  SZ  N-J  *   R  A
                                                        1    2      3      4    5    6-7     8   9   10 11  12   13    14    15  16  17

A  15. jel  nehezen  egyeztethető  ismert  rovásjelekkel.  A felírat  érteméből  j-re,  u-ra,  vagy  (u-j)
összerovásra lehet következtetni. A -j- ellen szól, hogy nem azonos az alakja a 2. számú; már j-nek
meghatározott  jellel.  Talán ha torzultan  is,  azonosítani  lehetne  Vékony  nagyszentmiklósi  o (o/u)
jelével,6 de felvetem a Y u-ra ívesített: U + p elnyújtott alakú (v/u-j) összerovásának lehetőségét is.
Vékony  szerint: „latin hatásra a -v- betű rovásjelét gyakran u-ként is értelmezték.” Nem kizárt a
fejre állított Novocserkaszk-i kulacs H (o/u)7 jele és a székely j (j) elnyújtott (u-j) összerovása sem.
Ez a legvalószínűbb! Az -u- betűjelre más hasonló alakú analógiát nem találtam.

• 15. jel lenne tehát az (u-j) ligatúra.
Ezt behelyettesítve a fenti átírásba, hangzósított olvasata:

aDJ eN-GeM  eSK-ÜVeL  öR-öKüL  aSZoN-J  U-JáRA
azaz                              Adj engem esküvel örökül,(örökre) asszony ujára.8 

Megjegyzem, ha a 2. jel -s- lenne, mint ahogy azt  Csallány véli, akkor az „adass” szókezdéssel a
gyűrűadás kényszerű cselekvéssé válna.  Azt hiszem nem kell különösebben magyaráznom, hogy
nem egy  „Késes céhről”, hanem egy  magyarul értelmes, hangrendileg is helyes, házasságkötés
szertartásába tartozó gyűrűadás, megörökítéséről van szó!
Ezek szerint ez a mai napig is meglévő, élő hagyomány elődeinktől öröklődött.

*
Végezetül ismertetem két másik szerző olvasási javaslatát.9 

Varga Csaba szerint: „Édes, nemes, jó kis uram Gyóni Rüasz.”
Nyári Attila olvasata: „Ides nemes, kenéses (felkent) ékesünk (az) Isten.”
Kaposvár 2011. július. 31.
                                                                                               Delibeli József
                                                                                             okl. építőmérnök

A rovásbetűk jelölésénél felhasználtam Dr. Hosszú Gábor a székely–magyar, Kárpát-medencei és kazár rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlap webhelyről. 2009.
A korábbi – 2014. 05. 19.-én – közzétett írásom átszerkesztve, és a (kéziratban) lábjegyzet, lecserélve annak fellelése
(megjelenése) helyével. (2015. 08. 10.)

6. Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. Bp. 2004. 151. Véleményem szerint ez a rovásbetű
    nem -o/u- hangértékű, mint ahogy azt Vékony állítja, hanem -e/é-. Később ez beigazolódik.
7. Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. [Miskolc] 1998. 95. 81. kép. (Pletnyova 1981, 49. kép)
    Későbbi írásaimban majd igazolóm, hogy a rovásbetűk nagy része magyar hangértékű.
8. Megfejtésemet 2001. januárban véglegesítettem, Forrai Sándor: Az írás bölcsője és a magyar rovásírás. Gödöllői 
    Művelődési Központ, 1998. 47., 107. oldal képe alapján.
9. Nyíri Attila: Regélő rejtélyes rovásábrák. Rovasmag.hu/NyiriAttila/Egyeb/Regelo.pdf


