
Írás, vagy nem írás?  
 
Friedrich Klára „A Kárpát-medence legrégibb rovásírása” c. cikkében az alábbi leletről azt állítja, 
hogy azon rovásírás van. Hogy rovás van rajta, az persze kétségtelen, de hogy ez egyben írás is, az 
már nem annyira. Nézzük meg közelebbről!  
 
 

 
Hazai őskőkori lelet a bajóti Jankovich barlangból 

  
Az ember - mióta ember – a maga módján díszítget: pingál, kapirgál, rajzol, karcolgat, fest, stb. 
Ugyanezt teszi ma is, amikor pl. egy homokos fövenyen üldögélve kezébe vesz egy botot, vagy egy 
nádszálat, majd elkezd rajzolgatni vele a homokba. Az eredmény a legtöbb esetben valamiféle 
kriksz-kraksz lesz, nem kizárt, hogy a leleten láthatóhoz hasonló. Mert ugyan mi mást is 
rajzolhatnánk a homokba? Gondoljuk csak végig! Legelőször talán egy függőleges vonalat. Aztán 
egy vízszintest, majd egy ferdét. Azután egy ellenkező irányban ferdét. Aztán meg valószínűleg 
elkezdenénk kombinálni ezeket, mint ahogy azok is elkezdték, akik végül megalkották a rovásírást. 
Nagyon valószínű, hogy hamar eljutnánk a körhöz is, de ezt már nem olyan könnyű jól 
megkarcolni, így ez a jel egy kicsit még várat magára. 
 
Mi van akkor, ha az ember (az ősember eszközeit használva) egy csontra akar rákarcolni hasonló 
díszeket? Aki próbálta már, - nem kővel, hanem pl. bicskával - az tudja, hogy ez nem is olyan 
könnyű! A karcoló eszköz gyakran félrecsúszik, főleg akkor, ha a díszítendő felület nem sík. 
Márpedig egy csont a legtöbb esetben nem az, mint ahogy a szóban forgó lelet sem az. Ide kört 
karcolni szinte lehetetlen, nem is véletlen, hogy ilyesmivel nem is találkozunk.    
 
Az efféle karcolgatás természetszerűen rokon a rovásírással, ahol a betűket hasonló módon 
képezzük: vonal így, vonal úgy, aztán meg kombináljuk ezeket. Magától értetődik a hasonlóság. De 
a kettő nem ugyanaz, és valahogy mégiscsak meg kell különböztetnünk a díszítést az értelmes 
szövegtől, ezért tisztáznunk kell végre, mitől is írás az írás? 
 
Írásról akkor beszélhetünk, ha a nyelv hangkészletének megfelelő jelkészlet jeleit úgy rakja sorba az 
„író” hogy azokat nevén nevezve, azaz kimondva, az írást ismerő olvasó ugyanazt az értelmes 
szöveget tudja visszaolvasni. (Minden írástudó egyformán.) Nem tekinthetjük tehát írásnak sem azt, 
ha az egyébként írásjelként is azonosítható jelek össze-vissza dobálva találhatók meg valamilyen 
felületen, (mint például a bosnyák piramisban) sem azt, ha azok közül egy-kettő sokszorozódik 
hosszan, mert itt a szándék nyilvánvalóan nem az írás, hanem a dekoráció. Ez utóbbira példa a 
következő lelet, ami szintén a Jankovich barlangból származik. (Kicsivel lentebb.) 
Ne feledjük, a rovásírás betűi célszerűen a lehető legegyszerűbb jelek, ám ha valahol meglátunk egy 
függőleges, vagy egy ferde vonalat, még nem feltétlenül az R vagy SZ betűvel állunk szemben!          
 



 
 
 
Az alábbi képen az újkőkori, szentgyörgyvölgyi tehénszobor képe látható, tele mindenféle 
vonalakkal, amelyeket Varga Géza rovásírásként értelmezett. Minden tiszteletem az írástörténészé, 
de ez itt szerintem még mindig nem írás. Némi jóindulattal ez is inkább csak dekorációnak 
nevezhető.   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Nézzünk egy-két példát arra is, amikor valóban rovásírásról kell beszélnünk!  
 

 
 

Etruszk sírfelirat. Az írásjelek részben megegyeznek a magyar rovásbetűkkel. Ez már egyértelműen 
írás, hiszen rendezett sorokban, jól azonosítható jeleket láthatunk. (Hogy elolvasni mégsem tudjuk, 
az már nem a rovó hibája.) Külön érdekesség a kétoldalt látható furcsa lény, talán mindkettő 
kígyólábú, mint a szkíták anyja Hérodotosz történetében.  
 
 

 
 
 
Bronzkori hazai lelet, egy „idol” elölről és hátulról. Valamilyen kultikus ok miatt az ilyeneken a 
fejet nem, vagy csak jelképesen ábrázolták. Ez a felirat viszont egyértelműen rovásírás, olvasata 
feltehetően SENTES. 
 
Ez utóbbi csak egy a példák közül, de jól mutatja, hogy nekünk van mit mutogatnunk, van mire 
hivatkoznunk. Felesleges tehát ott is rovásírást keresgélni, ahol valójában nem az van. 
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