
 KAZÁR FELIRATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN?

A Kárpát-medencében három „kazáriai” – nyugati türk, újabb elnevezéssel  „steppei” – rovásfelirat
ismert: a Homokmégy-halomi, az Alsószentmihályfalvi és a Békés-povádzugi. Ezek nem a hajdani
Kazár  Kaganátus  területén  kerültek  elő.  Steppei  írás  alatt  a  Kárpát-medencétől  keletre  használt
rovás ábécéket értik; az elnevezés eléggé vitatható, megosztó.
Régebb  óta  foglalkozom  a  birodalomban  területén  előkerült  –  orosz  kutatók  szerint  kazárnak
nevezett, valamilyen nyugati török nyelvű – írásleletek magyar olvasatával,1 így természetes, hogy
érdeklődésemet felkeltették a hasonló hazai „kazár” rovásemlékek.

Homokmégy-halomi felirat: 

A tegez  szájrészét  fedő  csontborítás  azonosításának  részletes  történetét,  a  rovásszöveg  török
olvasatát,  az  arra  vonatkozó igazoló,  kiegészítő  magyarázatokat,  Vékony közléséből  ismerhetjük
meg.2 A  díszített  csontlemezen  lévő  feliratot  Dienes  István fedezte  fel,1/49 melynek  későbbi
szövevényes  előkerülése  és  azonosítása  alapján  megállapítást  nyert,  hogy az  a  honfoglalás-kori
halomi temető 6. sírjából való.
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A rovásleletet  Vékony többször is  tanulmányozhatta,  s  tulajdonképen  a  csontlemezre  karcolt
feliratot ellenőrzött módon ő rögzítette. Így természetes, hogy a „kazáriai török” olvasat is az ő
érdeme.  Kimondhatjuk,  mint  írja;  „hogy  a  halomi  felirat  nem  a  Kárpát-medencei  íráskörhöz
kapcsolódik, hanem a kazáriaihoz, illetve a  g¹ jelén keresztül az ázsiaihoz... Vagyis a két kevésbé
jellegzetes jel kivételével a következő olvasatot adhatjuk:

n  wg  .  g¹  s  g  .  g¹  n  b  s
Ez a betű-, illetve hangsor kényszerűen juttatja eszünkbe a tör.  oq   'nyíl' és csag. saydaq, mong.
sayaday 'tegez'  szavakat,6/53  …a mongol–török 'tegez' szónak egyébként meg van a maga sajátos
problematikája.” 
Ezt követően mintegy három és fél oldalon keresztül nyomozza a 'tegez' szó különböző népnyelvi
változatait,  végül  arra  a  megállapításra  jut,  hogy:  „A középperzsa  sāxtag a  törökbe  kerülve
hanghelyettesítéssel és ehhez társuló zöngésüléssel saγdaġ alakot vett fel. Doerfer a mongol alakok
forrását  saγadaġ formában  rekonstruálja,4/57  ez  pontosan  megfelel  a  feltett  török  alaknak.5/57

„Nos, éppen ez az alak áll a halomi tegez feliratán, melyet ezért a következőképpen olvasnék:

on o q l7
 ġ sª γ dª ġ7

 n b2 s: onoqlїġ  saγdaġїn  bas (a számok lábjegyzetek)
Magyarul: „tíznyilas tegezzel győzz!”

„Ezen a török szövegen különösebb magyarázni való nincs – eltekintve éppen a saγdaġ alaktól.
(azért mégis kell egy kicsit magyarázkodnia!) ...„az újabb török rekonstrukciók azonban csak γ
hanggal számolnak,1/58 tehát ezek alapján szavunk -ġ hangja problematikus.” 

1.  Delibeli József: Novocserkaszki rovásemlékeink. www.leventevezer.extra.hu/kulacsfeliratok. pdf
2.  Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. Bp. 2004. 49-60.
3.  hu.wikipedia.org/wiki/Homokmégy-halomi_rovásfelirat

http://Www.leventevezer.extra.hu/kulacsfeliratok
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Végül: „Felvethető (vagyis feltételezhető),  (megjegyzés tőlem) azért az is, hogy a halomi feliraton a
tegez  szó saγdaq  nevével  számoljunk,  mert  a  -q- zöngésülése  intervokális  helyzetben,  s  ezzel
egyezően  vokálissal  kezdődő  végződések  előtt  elterjedt  a  török  nyelvekben.6/58 Mivel  azok  az
írások, amelyekkel korai török emlékeinket feljegyezték  – vajon melyekre gondol? –  nem tesznek
különbséget  a  g-szerű  hangok  zárhang-  és  réshang-változatai  között,8/58  egyáltalán  nem tartható
kizártnak, hogy a  -γ- -ġ szerkezetű szavak megvoltak az ótörökben, ahogy ezt a  saγdaġ mongol
eredetije és iráni etimológiája alapján is felvethetjük.”

Nos, nem tisztem megítélni Vékony megfejtésének alátámasztására gyártott etimológiáit, nyelvtani
levezetéseit,  de nem tartom hihetőnek,  hogy e rövid  felirat  olvasatát  ilyen bonyolult  módon;  9
oldalon keresztül kelljen értelmezni, bizonygatni! Vagy talán a török nyelvű olvasattal van a baj?
Nézzük a rovásjelsort:
Elöljáróban meg  kell  jegyeznem,  hogy  Vékony  idézett  könyve 50.  oldalán  megadott  jelsorának
állása hibás, az fejtetőn áll!(a helyes állás érdekében vízszintesen elforgattam.) V. ö. a színes képpel.

                          11        10          9               8           7              6           5             4                   3                2                 1  

A jelsor  11  rovásjelét  végignézve,  valójában  székely–magyar,  a  Kárpát-medence  és  Pletnyova
rovásjeleit ismerhetjük fel.
Székely–magyar rovásjel: az 1. és 9. jel n (n), a 3. és 10. jel b (b), 5. és 11. jel y (sz). (h. n.)
Kárpát-medencei rovásjelek körébe is tartoznak az előzőeken kívül:                                    

 2. jel (g),  mely aligha különül el  Vékony nagyszentmiklósi  P (q) jelétől,  azonos a  lippói
orsógomb 3. elfektetett: U (g) jelével.5     

 3. és 10. jel X (d) hangértékkel ott van a lippói orsógombon, Csallány gyűrűin.6                
 6. jel (m). Meg kell jegyeznem, Vékony jelalakja helytelen, mert valójában a jel jobb oldala

nem ' x ' hanem ' ) ' ívelt alakú. (lásd a fényképen). Azt hiszem Vékony azért változtatta meg
az alakját, hogy az ne hasonlítson a nagyszentmiklósi és a szarvasi t (t) hangértékű jeléhez,
mivel jelen esetben nem t-re, hanem g-szerű hangra volt szüksége. Egyezik a Kyzlasov tábla
14. (X) jelével.7 Szerintem ez a jel a székely–magyar m (m) betű ívelt oldalú, legömbölyített
változata.                                                                                                                              

 7. jel Y (l), itt fejen áll. Azonos a ladánybenei edény 10., a felsőszemerédi kőfelirat 13. és a
pomázi  gyűrű  5.  jelével,  csak  hasonló  alakú  a  margitszigeti  -j-  hangértékű  7.  jel.6

(megjegyzem Csallány a (l) és Ⴤ (j) jelalakjai általában pontatlanul másoltak.)
Pletnyova rovásbetű készletéből 4 valók:               

 1. és 9. jel n (n), az 5. és 9. y (sz). (h. n.)
 2. jel azonos a Talas-völgyi Ê (uq) hanggal, Vékonynál a kazár  -q- betű,8 Pletnyovánál U (k).
 3. és 10. jel V (d) egyezik a Stanica Krivjanskaja-i kulacsfelirat 17. jelével.1 
 7. jel Y (l), mint a novocserkaszki kulacs 1. jele,1 itt fejen áll, másképp hasonlítana az g-ra.

Azonos  alakú  rovásjel  két  rendszerben  is  előfordul  eltérő  hangértékkel.  Az  ősibb  hun–magyar
(szkíta) ⵜ, X (d), később a székelyben (b) lett. A -g- pedig élőszóban gyakran k-nak hallatszik.
A megismert rovásjelekből válogatva jelsorunk balról-jobbra, a rovásjelek nagybetűvel:

 N G/K D  *  SZ M L *  N D SZ
                                                                    1    2      3   4    5     6  7  8    9 10  11

4.  Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. Miskolci Bölcsészeti Egyesület, 1998. 95. (Pletnyova 1981, 49.)
5.  Delibeli József: A „szédűt” lippói orsógomb. www.leventevezer.extra.hu/Lippo.pdf
6.  Delibeli József: FELÜLVIZSGÁLTAM Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
7.  Tudós Virtus weblap: A kazár rovásírás jelsorai I. L. Kizlaszov nyomán.
8.  Vékony G.: az i. m. 296.
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Ha figyelembe vesszük, hogy tegez csontlemezen nyilazással kapcsolatos feliratról lehet szó, akkor
a jelsor értelmét, olvasatát is e fogalomkörben kell keresnünk. Az 1-3. jelsor olvasata egyértelműen:
eNGeD, az 5-7.-é: SZeMeL, a 9-11. pedig: (?)NDuSZ lesz. Azt hiszem adhatunk más hangértéket a
„türk” veláris – g – alakú (g¹) jelnek. A mondat értelméből -i-, vagy -j- betű jöhet szóba.

Nézzük i-vel:                                eNGeDI  SzeMeL  INDuSZ 
             j-vel:                                eNGeDJ  SzeMeL  (j)NDuSZ

Láthatóan az i-re és j-re is szükség lenne, így felvetem, hogy a 4. és 8. jel valójában egy valamikori
veláris -¹i- rováshang lenne, mely esetenként, hangcserével, -j- hangértékű is. (sumir hatás? IAR >
jár, IK > ajk, ajak). 
Példaként felhozom: A karcagi avar csatkarika más olvasata című írásomból9 az i (i) jelét, melyet az
j-ként  értelmeztem az -éj-  szóban.  Megemlíthetem a ladánybenei  gyűrű megfejtésemet6 is,  ahol
Csallány  1.  (ï) jele  szintén  j-nek  olvasandó,  de  idézhetem  a  feltételezhetően  12-13.  századi
rovásbotnaptárban lévő szentek neveit, ahol is a j rovásjel; -i-í-j- hangértékű. 
Ha ez itt is elfogadható, akkor a veláris ¹i-vel betartható a magánhangzó harmónia is, és rendkívül
értelmes magyar nyelvű olvasatot10 kapunk: 

N G D ¹I/J   SZ M L,  ¹I/J N D SZ
                                                                                 1    2   3      4         5      6    7         8      9  10    11

hangzósítva:                                     eNGeDJ SZeMeL, INDuSZ
azaz:                    engedj szemmel, (célozz) indulsz (lőj) ~  röviden: célozz, lőj!  
Megjegyzem a görögök a szkítákat egyszeműnek (arimaszpu-nak) hívták, mivel célzáskor csak az
egyik szemüket látták! (Hérodotosz).
Azt hiszem meg lehet magyarázni a 4. és 8. jel rovásalakját is. Én összefüggést látok a „kazáriai”
hun–magyar Ч (i/ü) és a csontlemez g jele között, felvetve, hogy az Ч > Ⴤ  >  g alak változatokhoz
az  idők  folyamán  i/ü  >  j  >  ¹i/j hangok  rögzültek.  A középső  rovásjel  egyezik  a  ladánybenei
edényfelirat 8. -j- jelével és alakilag ezzel lenne helyes a margitszigeti 7. jel is. Véleményem szerint
a halomi jel, az ' Ⴤ ' alakú rovásjel végeit jelölő stilizált, egyszerűsített, könnyen róható betűalak, és
csak véletlenül nem hangfejlődés útján egyezik a veláris türk g¹-el.
Ha  levezetésem  helytálló,  akkor  most  sem  volt  szükség  sem  török  jelek,  sem  idegen  nyelvű
szóalakok kölcsönzésére, mert a felirat magyarul olvasható; a Kárpát-medencei, székely–magyar és
az  általam  felismert  kazáriai  hun–magyar rovásbetűkkel.  Vékony  ugyan  a  11  jelből  8-ról
megállapítja, hogy az székely–magyar, illetve Kárpát-medencei,  még sem tesz még csak kísérletet
sem a magyar olvasatra!
Szükséges, hogy minden hazánkban talált honfoglalás előtti-, vagy kori rovásunkat törökül kelljen
olvasnunk, mert  a  magyart  meg  sem  próbáljuk,  vagy  tán  csak  nem  ildomos;  nem  elég
tudományos? 

*
Eredetileg  a  fentieket  (2014.  04  05.) csak  a  Homokmégy-halomi  tegez  feliratról  volt  szándékom
megírni, de az időközben kézhez vett „Rovásatlasz”11 újabb, a témához kapcsolódó kiegészítései
alapján szükségesnek láttam folytatni még két másik, hasonló feliratra is kitérve. 
Hosszú közlése szerint: Vásáry, majd Danka javította  Vékony ~ onoqlïġ saγdaġïn bas ~ olvasatát,
egy még  törökebb azonos értelmű; ~ onoqlïγ saχtaγïn bas ~ olvasatra.(48) Vásáry szerint a szöveg
lehet köztörök, akár ogur.(49) 
Ez utóbbival egyet is értenék, ha ez alatt a magyart, vagy a magyarral rokon nyelvet kell érteni.
„A felirat a honfoglaló magyarok írásbeliségének bizonyítéka, mely feltételezhetően korai steppei
rovással készült” – írja Hosszú.

*
9.  Delibeli József: A karcagi avar karika más olvasata. Dobogó. 2014. (XII. évf.) február-április 28-30. 
                                módosítva: www.leventevezer.extra.hu/Csatkarika.pdf
10.  Megfejtését 2013. 12. 28.-án véglegesítettem.
11.  Hosszú Gábor: Rovásatlasz. Bp. 2013. 25.
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Alsószentmihályi kőfelirat 

A kolozsvári  Utunk 1972.  július.  28.-i  számában  jelent  meg  először  Benkő  Elek: Rovásírás  az
Aranyos mentén című kis közleménye – fénykép és rajz kíséretében – az alsószentmihályi (Mihai
Viteazul) református templom rovásjeles kövéről.12 Vékony is részletesen ismerteti az előzményeket,
elemzi a 48x38 cm-es kő háromsoros feliratát, melyen még latin STITVTVS írástöredék is van.13 
Benkő a feliratot a székely rovásírás emlékének tartotta, s arról „a RaK és ToRoNY szavakat vélte
kiolvasni, megjegyezve, hogy a feliraton ismeretlen jelek is vannak és gyakoriak a magánhangzó
elhagyások.” Vásáry István szerint: a felirat 1680-as évek előttről bármilyen időből származhat … a
feliratot így olvasom: NyiSTVeRü MáRK ToRNYa eZ … régiségét jelzi a magánhangzó ugratás és a
ligatúra jelenléte.2/217 
Ismerteti még a feliratot: Ferenczi Géza és Ferenczi István, akik utalnak Vásáry olvasatára is.3/217

Magam  régebben  (írja  Vékony)  kétkedve  ugyan,  de  átvettem  Vásáry olvasatát,4/21…nyugodtan
kijelenthetjük, hogy a feliratnak csak a székely íráson kívüli magyarázata lehet... Kizárhatjuk végül
az  avar  kori  rovásírást  is,  az  alsószentmihályfalvi  felirat  betűalakjai  igen  távol  állnak  a
nagyszentmiklósi típusú írás betűitől.” Felfigyelt egy Kazáriában járatos szóelválasztó jelre. Vásáry
ezt a jelet székely z-nek olvassa, …mindig magasabbak a betűknél. „Ezt figyelembe véve most már
feltűnő, hogy a felirat jelei világosan kazáriai jelekkel egyeztethetők.”
Vékony olvasatát, Benkő első lejegyzése szerinti rajzról adta meg.

1 ábra
Az első sor olvasata: BiTIG ' irás '. Ugyan az ï/i jel feletti pontot szóelválasztó jelként értelmezi, de
végül is figyelmen kívül hagyja, igaz megpróbálja külön-külön az äb és ätïq szavakat magyarázni.
…a második sor szövegét kétféle képen is értelmezhetjük:

Jüedi Kür Qaraj ' Zsidó Kür Karaita ', vagy ' Zsidó Kür, (a) Karaita '
…a sor alatt található magányos jel értelmezhetetlen (valószínűleg tamga)”.  
Hát  csodálatos  Vékony  kitartása,  ahogy  elődei  magyar  olvasatai  ellenére  mindenképpen  török
nyelvű olvasatot igyekszik kicsikarni! 
Igaza van abban, hogy a felirat kazáriai vonatkozású, de nem a kazária–török, hanem a kazáriai
hun–magyar rovásjelekhez köthető! Ennek bizonyítására Ráduly legújabb, javított ábrájából indulok
ki.14 

2 ábra

Kezdem a középső sorral, mert annak értelme összefügghet a másik kettővel. Vékony rovás hangzóit
[ ]-be teszem.

12.  Ráduly János: A rovásírás vonzásában. Korond. 1998. 27.
13. Vékony G.: az i. m. (Egy kazár felirat a Kárpát-medencében.) 217-230.
14. Erdélyi István – Ráduly János: A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig. Bp. 2010. 63.
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A középső sort külön ki is írom, megszámozva:

C   N   µ   t   k   n˧   m  :  j   Y   v   n
                                                                                10    9    8        7          6      5         4    3      2     1

 1. jel (n) ~ a [j] igaz, az első változaton ez a jelalak: N ~. A székely betűre nem hivatkozom.
 2.  jel  (v)  ~  [ö/ü] Xumarai  jel  ~  megjegyzi,  hogy (Benkő és  Vásáry is  valami  egészen

különös alakot lát itt), igen a székely–magyar -v- betűt! A v (v) rovásbetű megtalálható a
pomázi gyűrűn,6 a Xumarai feliratokon. (erről majd később) Egyedi az -n- hozzá kapcsolása a
v-hez, így elkerülhető a félre érthető N alak.

 3. jel (m) ~ [de-di] ~. Véleményem szerint a felső rész sérülése ellenére is jól felismerhető a
Stanica Krivjanszkaja-i kulacs, illetve Pletnyova Y (m) betűje.4 Szóba jöhetne a d (d) + v (v)
ligatúra is, ahol a -v- a d-é belsejébe van róva. Vékony csak a -d- jelét látta, a v-jét nem!

 4. jel (i/í/j) ~ [ï/i] ~, ott van az idézett kulacson.
 5. jel (kö/kü) ~ [k+ö/ü, (k+w)] ~ tükrözött türk szótagjelként elfogadom. Szóba jöhetne az

(m-sz) ligatúra is, melyre Friedrich is gondolt.15 
 6. jel (r-e) ~ [r] az 1. ábra alapján ~  én a 2. ábrán a H záró oldalát befelé hajlítottnak látom,

amely  akkor  az  n (e/o)  rovásbetűt  jelentené,  mint  a  székesfehérvári-,  ladánybenei-  és
kunkerekegyházi gyűrűn.6 A ligatúra így:  (−y alakú, (r-e) hangértékű. A retrográd:  −y (r)
előjön a battonyai gyűrűn is.16

 7. jel  ~  [q] ~. Szerintem hármas  t +    +  k alakú (k²-r²-t) összevonás, mely különösebb
magyarázatot nem igényel hiszen székely–magyar betűkből áll. Ilyen az -r- a deszki gyűrűn.6

 8. jel (r¹) ~ [r] ~ egyetértünk. 
 9. jel (s¹) ~ [j] ~, nálam ez a jel a Krivjanszkaja-i magyar olvasatban, és Pletnyovánál is -s-.4

 10. jel. Vékony szóelválasztó jelnek tekintette, aminek az értelmét a szó végén nem látom be.
Véleményem szerint összevethető a Krivjanszkaja és  Pletnyova c (z) betűjével. Feltűnik,
hogy itt a mellékvonalak fordított állásúak, belsejét mintegy felkínálva az µ (r¹) vagy j (i/j)
rovásbetűk esetleges befogadására. Így máris szóba jöhetnek a (z-r, z-r-i/j) azaz ZáR, eZeR,
ZáRJ, valamint az (r-z, r-z-i/j) őRiZ, őRZI ligatúra változatok, olvasatok.

 Az utolsó sor jele (r¹) vagy r ( k-sz) ligatúra a türk -k- jellel. Az 1. ábra esetén akár a ' U ' (g)
–  nem ' u ' (u) –  is szóba jöhet a heidenheimi szíjvégre hivatkozva.17

Nos, rakjuk össze az eddig meghatározott rovásjeleket nagybetűvel, balról-jobbra:

N  V  M  J  :  KÖ  R²-E   K²-R²-T  R¹ S¹  *
                                                1     2     3     4            5           6                  7            8     9     10 

R/K-Sz/G
Az 1-2-3. jel hangzósítása egyszerű: NeVeM, utána: íJ (ilyen) vagy oJ  (olyan) szó jöhetne. Az 5-6.
jelből KŐRE, a 7. palatális ligatúrából pedig: KeRüT jöhet ki. Az eddigiekhez a 7-8. jel az íRáS
szóval kapcsolódik, melyet összeolvasva a 10. jellel: ' írás eZ, írás őRiZ, írás őRZI ' mondatrészt
kapjuk. Bevonva a 3. sor egyedi jelét az úR, K-SZ vagyis; a KéSZ és éG szavakból válogathatunk.
Úgy gondolom a helyes olvasat eldöntéséhez figyelembe kell venni, hogy a kőfelirat mégis csak
egy templom falában van, tehát valamilyen szakrális, egyházi vonatkozása csak lehet...
A fentieket figyelembe véve, a lehetséges variációkból én az alábbi olvasatot18 választom: 

 NeVeM íJ : KÖRE KeRüT iRáS, öRZI / uR(éG)
vagyis:                                  Nevem ily kőre került írás, őrzi (az) Úr.(Ég) 
Az olvasat azt sugallja, hogy az első sorban valakinek a neve X Y, személye, titulusa lehet, amit
esetleg igazolhat az 1-es ábra összetettebb első részéből kiolvasható: ' K-I-RJ ' KIRáJ név, de nem
kizárt, a ' K-I-SZJ ' KISZeJ, ' K-R-SZI ' KaRaSZI, KáRáSZI stb. névkombináció sem.

15.  Friedrich Klára: Az alsószentmihályi felirat.
                                  www.rovasforrai.hu/Rovasiras/Megfejtesek_Fk/Megfejtesek-02-Az-Alsoszentmihalyi-felirat.htm
16.  Delibeli József: A battonyai nászék gyűrű. www.leventevezer.extra.hu/batonya.pdf
17.  Delibeli József: A heidenheimi avar szíjvég. www.leventevezer.extra.hu/Avarszijveg.pdf
18.  A megfejtést 2014. 02 02.-án véglegesítettem.
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A 2. ábra szerinti legújabb javított sor eleje rövid, a két A/Á és I/J betű, olvasata: ' ÁJ ' azaz állj. 
A második rész közel azonos mindkét képen, de apró eltérések vannak. Az U jel jobb felső átlóját
az  1.  ábrán  merőlegesen  rövid  vonalka  metszi.  Ez  jelentheti  ugyanazt,  amit  a  novocserkaszki
kulacson, hogy a ferde / vonalat kétszer kell figyelembe venni,1 de lehet a jobbra dőlő i  -i- betű is.
A 2. ábrán lehúzva a függőleges vonalig, lehet t -t-, de ß (i/ü) betű is. Apróság az U alak változata,
mikor is az x szárai nem egybevágóan keresztezik egymást. Ezen egyszerűnek látszó, bonyolult
összerovásban azonosíthatjuk akár az: A, K, S, U, X, j s, t. v, U, µ stb. rovásbetűket is.
Éppen ezért nem szándékom a jelsor névhangzósítása, mert egyrészt nem szeretnék úgy járni, mint
Vékony,  hogy  egy  kitalált  személy  valódiságának  bizonyítására  feltevésekkel  éljek.  Másrészt
biztosra  veszem,  hogy  ha  a  kőre  tényleg  személynevet  írtak,  az  korának  ismert,  megbecsült,
környezetének  nevezetes  személye  lehetett,  akit  pedig  találgatni  az  írás  keletkezési  idejének
ismerete nélkül felelőtlenség; de kutatható.
A 2. rajz első sora valószínű nem névjel, az  állj mellé valamilyen  kívánság lenne köthető, mint
például: az U-i-U-µ (r-k-i-g) –  a ferde / vonal kétszer – vagyis, balról-jobbra:

ÁJ R-K-I-G azaz: ÁJ öRöKIG vagyis, állj örökké! 
Nos akkor találgathatjuk, hogy a rovásfeliratos kődarabnak mi lehetett az eredeti funkciója.
Bemutatok még két olvasási javaslatot Friedrich idézett írásából: Fodor István kéziratában az első
sor latin nyelvű: „anno in aedificare”, az alsó pedig: eNYIT RaK Va I ViSZAT ÖNToRNYoZ.
Friedrich  szerint a felirat egy régi mester elhelyezési feljegyzése úgymint; 1. sor: AJTÚ, 2. sor:
OVÁRI MéSZ RaK ToRoNY eZeR, míg a 3. sor: R névjel.
Azt hiszem Vékony török olvasata alapján figyelmen kívül hagyhatjuk, hogy „ki volt az a „zsidó”, az
a  „merész,  bátor  karaita”,  akinek  emlékét  az  alsószentmihályfalvi  kő  megörökíti…  aki  török
nyelven írt (vagy íratott), s ismerte a kazáriai írást... Talán felejthetjük azt a kiemelését is: „hogy a
kazárokkal  szoros  kapcsolatban  volt  ʽhonfoglaló  magyarokatʼ nyelvileg  nemigen  hihetjük
magyaroknak”. 1/223 (sic, ahogy ő írná!)

*

Békés-povádzugi felirat 

Vékony erről a feliratról könyve: Varázserejű szavak egy honfoglalás kori íjon19 című fejezetében
értekezik. A honfoglalás kori lovas sírból előkerült íjvégi és markolati csontborítás maradványain;
rovásfeliratok láthatók. 1/214 Dienes tamgaként közölte. „Nem zárható ki,  hogy...  az ilyen jeleket
olvasták,  tehát  valójában  feliratok  lennének.  A Kárpát-medencei  rovásírás  fennmaradását  nem
zárhatjuk ki, …azt sem, hogy honfoglalók megismerkedtek a kazáriai rovással.”
A békési jelben az Ačigtaš -h- hangját látja. A nagyszentmiklósi χ jel viszont csak egyetlen vonással
különbözik a békésitől.”
„A békési jelek hangértéke; tehát χ lenne. Ezt minden további nélkül uχ alakban egészíthetjük ki, e
szó jelentése  pedig  '  lőjj  '… A békési  feliraton  mindenesetre  inkább bolgár–török uχ,  mintsem
köztörök oχ feliratot olvasnánk.

A Békés-povádzugi leletek fényképe és felirata.20 
Akár ezt, akár azt olvassuk, kétségtelen, hogy a békési nyílfeliratok mágikus feliratok, amelyek a
lőj felszólítással az íj használatának zavartalanságát voltak hívatva biztosítani”.
Vékony olvasatát Vásáry és Danka javította.20 Török fonetikus átírása /oχ / ' nyíl '.(178)                  
Vajon mi értelme lehetett az íjra ráírni két helyre is, hogy nyíl?

19.  Vékony G.: az i. m. 214-216.
20.  Hosszú G.: az i. m. 41.
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Én fentiek ellen három dolgot hozok fel. Egyik, hogy a két jel nem egyforma, tehát olvasatuk sem
lehet azonos! A másik, hogy az íjfelirat funkcionálisan is két eltérő helyre; íjvégre és markolatra van
róva, a harmadik pedig az, hogy nem egy rovásbetűt, hanem egy kazáriai hun–magyar ligatúrát
jelölnek!
A). változat: feltehetően az íjvégi (egyik hivatkozás sem tér ki erre) abban különbözik a másiktól,
hogy a kétoldali alsó mellékvonalak eltoltak, tehát nem a fejen álló s (cs) rovásbetűt jelölik.
Ez a ligatúra felbontható jobbról-balra:

v (k) értsd tükrözve, y (sz), és fejen álló székely t (t), illetve Kárpát-medencei: F (t)-re.
A ligatúrából: 
                ' T-K ' azaz KöT vagy Köte, illetve: ' T-SZ-K ' azaz aKaSZT vagy Akaszta                 
archaikus  szavakat  olvashatjuk  ki.  Ezek  viszont  funkcionálisan  kötődnek  az  íjvéghez,  amire  a
feszítő húrt, az ideget rá kell kötni, akasztani. Most már csak igazolni kell a hangértékeket. A -k-
betű a Krivjanszkaja-i kulacson és Pletnyovánál is ívelt '  æ '  alakban,4 a -t-, a lippói orsógombon,5

Csallány idézett gyűrűin.6 (megjegyzem: a -k- tükrözve általában v -b/v- hangértékű)
B). változat: az íjmarkolat csontlemezéhez tartozhat. 
Ez a ligatúra is felbontható  s + j  (t-cs) betűre, a -cs- fejen áll. Mindkét jelalak azonos állásban
megtalálható  a  környei  íjmarkolat  „tanács”  szavában.21 Az egyezés  alapján,  ezt  is  jobbról-balra
tartva, felülről lefelé kell olvasni!    
A 2014. 01. 10.-i markolathoz köthető olvasatom:

 ' CS-T ' azaz TöCS, TöCSe vagyis: Töltse!  
A szóvégi  ki  nem  írt  magánhangzó  e  feliratok  régiségét  bizonyíthatja,  amely  így  a  fegyver
elkészítését, a ráírást datálhatja jóval a honfoglalásnál korábbi időre! 

*
Mikulčicei íjvégcsont

Én ide tartozónak veszem az 1983-ban Csehország délkeleti, feltehetően avar területű részén talált
rovásfeliratos reflexíj csontdarabot is.22 A leletről készült fénykép alapján Vékony a feliratot j t x t
alakra írta át.102/32 (olvasatot nem adott). Ezt összehasonlítva az átvett ábrával:

láthatóan azzal nem teljesen azonos. Én ~ N t L t ~, de inkább:       N  nn  L  t       rovásalakúra írom át.
Az előzőekben már bemutattuk a t (t), N (s) rovásbetűt, az L (l) ismert Környéről,21 a t pedig Vékony
nagyszentmiklósi -t- betűje.23 Itt értelmetlen, de szerintem Nagyszentmiklóson is! Én a kép alapján
inkább az n + n (n-e/o) ligatúrát látom benne, ahol az -e- betű logikusan kisebbre van róva, mert a
két azonos nagyságú ' n n ' jel esetén alakja félreérthető lenne.
A felirat betűsorát, (2014. 01. 01.) így olvasom, balról-jobbra:

T L N-E S, hangzósítva: TuL NE eS azaz: Túl ne ess! vagyis Találj! 
Kaposvár 2014. 04. 25.
                                                                                                Delibeli József
                                                                                                  építőmérnök
A rovásjelek jelölésénél felhasználtam Dr. Hosszú Gábor a székely-magyar, Kárpát-medencei és kazár rováskarakter
készletét. Letöltve Rovásírás Honlap webhelyről 2009.
Az idézett művek lábjegyzetét értelem szerint szám/oldal, vagy ( )-be téve adom meg.                                                    
Az első közlés (kéziratban) lábjegyzete lecserélve a megjelenés, fellelés helyére. (2014. 05. 29.)
21.  Delibeli József: A környei íjfelirat. www.leventevezer.extra.hu/kornyei.pdf
22.  Hosszú G.: az i. m. 32.
23. Vékony G.: az i. m. 151.


