
KELET-EURÓPAI ROVÁSAINK

Talán  nem  is  vagyunk  tudatában  annak,  hogy  őstörténetünk  és  nyelvtörténetünk  kutatásának 
akaratlanul  is  mekkora  szolgálatot  tett  I.  L.  Kizlaszov azzal,  hogy  összegyűjtötte1 és  kiadta 
régésztársainak az eurázsiai szteppén feltárt rovásdokumentumait! 
E hatalmas terület epigrafikus emlékeit, nem lévén más fogódzó, kénytelen volt földrajzi alapon: 
Don, Kubán, Jeniszej, Acsiktas és Isfar „írásoknak” nevezni. Persze abban tévedett – nem tudván 
róla –, hogy ezek besorolása majd nem lesz helytálló, mert e különállónak vélt feliratok, különösen 
a  Don–kubániak  nagy  része,  valójában  az ómagyar  rovásírás emlékei,  melyeket  kutatótársai 
különféle fonetikai megfontolások alapján az ősi török, protobolgár, kazár, dunai,- volgai bolgár, 
besenyő, cserkesz stb. nyelvekbe igyekeztek besorolni. 
Igazából csak A. M. Scserbakban „merült fel”, hogy ezeken a területeken magyarok is éltek! Ő a 
szmolenszki feliratot, a kubániak közé sorolt Humara-i (K 3.–K 8. Khumara) vár kőfeliratait és a 
Talasz-völgyi (A 1. Achiktash) fapálca rovásait is szabírnak tartotta. (mindhárom 2016. II. félév).2 

DON ÍRÁSOK.3 

Kizlaszov e címszó alatti írásokat Kazária két bolgár és alán népességéhez köti, megjegyezve, hogy 
nem hozhatók kapcsolatba  a  8-10.  századi  Szaltovó-Majak kultúra  különböző halom és  kurgán 
temetési szokásaival.
A tartalmilag ide sorolt feliratok nagy részéről 2015-ben három alkalommal is írtam, ezeket most 
nem ismétlem meg, csak felsorolom.

• A „Majaki  magyar  rováskövek”  címűben  (2015.  III.  negyedév)  a  Majaki-i  várban  feltárt 
kőfeliratok közül az első ötöt (D 1.–D 5.) Fehérné Walter Anna írásából4 ismertettem –, aki 
tulajdonképpen  Scserbak:  „Néhány szó a Don-vidéki rovásírás feliratairól” című művéről 
számolt be kivonatosan –, míg a D 10.–D 12., valamint a D 17.–D 20. és a továbbiak forrása 
már az orosz szerző műve.3 (Meg kell jegyeznem, hogy a két szerző vázlatai a D 2.–D 5. 
esetén lényegesen eltérnek.) 

• „Egy Majaki kőtömb rovásai” cím alatt tárgyaltam a  D 13. és  D 14. kővésetek feliratait, 
mivel a D 12. is ezen a kőtömbön van, ezért a rá vonatkozó írást ide is betettem.

A két közlésben 22 magyar nyelvű rovásszöveg olvasható, melyek írásjeleiről készített – általam 
ómagyarnak elnevezett  –  rovás- és  ligatúrakimutatást  mellékletként  csatoltam,  de kitértem az 
írásrendszer néhány felismert szabályára is.5 
Ezen írásaim nagy része most  is  helytálló,  de az újabb és  pontosabb értelmezés,  a  feldolgozás 
egységesítése, ezekre is visszahatóan aktuális lenne.
Időközben módosítottam a tükrözött rovásjel korábbi értelmezését, amiről azt tartottam és írtam le, 
hogy  rejtett  elemeire  bontva  –  ligatúraként  –  visszafelé  olvassuk,  azaz t =  y +  t  (sz-²t). Ez  a 
felismerés  ugyan ma is  helytálló,  de ellentétes  irányú olvasata  zavaró volt.  Ezért  bevezettem a 
tükrözött jel indexes jelölését (²t³) és annak a sorvezetéssel egyező felbontását. Példaként mutatom: 
t =  y +  t (²t³-sz),  ami  hangzósítva,  kiolvasva  úgy értendő,  hogy a  tükrözött  jel  az  utána  lévő 
összevonttal helyet cserél: „SZ-T”. Meggyőződésem, hogy a tükrözés a bustrophedon (ökörszántás) 
sorvezetésre visszavezethető ligatúra rövidítés.
Új  felismerés  a  jobbra  (r-irányba)  vagy  balra  (sz-irányba)  döntött szólórovásjel  „ligatúrás” 
értelmezése  is.  Betű/hangjelét  a  dőlésével  azonos  irányú  /.../  ;  \...\-be  tett  kisbetűvel jelölöm, 
ligatúrájának sorvezetése az „iránybetűk” kiírásával: j (r-¹j) és / (sz-¹j). Természetesen az alakilag 
azonos egyvonalas / (¹r) és \ (sz) nem dőltként értelmezendő. (Az egységes jelölések értelmét lásd alább.)
Nem hallgatom el, hogy némely korábbi megfejtésemet ma már módosítani, pontosítani szükséges, 
amit némely esetben most visszahatóan meg is teszek:

_______________
1. Orosz címe: I. L. Kizlaszov: Runičeskie pisʼmenosti evrazijskix stepej. (Moszkva. 1994.) 
2. A (magyarostortenet.hu)-n megtalálható írásaimat cím, évszám, időszak közlésével (...)-be adom meg.
3. s.155239215onlinehome.us/turkic/30_Writing/Codex_EuroAsiaticDon_En.htm
4. magyarmegmaradasert.hu/anyanyelvunk/item/3492-az-ékírástól- a-rovásírásig-1-kötet... Volgán innen...33-37.
5. Delibeli József: Egy majaki kőtömb rovásai. www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20kotomb.pdf
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D 2. Majak-2 
A szövegolvasat  ugyan  helyes  volt,  de  a  4.  karakter  (J-T-I-SZ)  betűsorát  már  így  adnám meg 
jobbról, felülről-lefelé:  F + y + Ⴤ (²j-³i/ü*-¹t³), azaz a (²j-i/ü³-¹t³-sz) összevonása, a magánhangzót 
nem bontjuk! Ezt beillesztve a felirat betűsorába:7 

A/Á ¹S ²R ²J-I/Ü-¹T-SZ ¹D ²L-²L olvasata változatlan, tehát ÁSo ReJT-I-SZáD eLöL, vagyis
Ásó rejti szád elől! 

D 3. Majak-3
Hasonlóan az előzőhöz, a szövegértelem most is változatlan marad, de a 4. ' ¢ ' alakú karakter nem 
(SZ-O-N-I), hanem helyesen: i + n (n³-i), azaz (n³-sz-i).
Beillesztve:7 

Ü/I SZ ¹T N N-SZ-I, azaz ÜSZ uTáN SZoNI, vagyis Ülsz után szólni!

D 4. Majak-4
A felirat 3. ' ñ ' alakú összevonására megadott: (²L-I-¹T-N) betűsorom pontatlan. Egyszerűen lehetne 
az F- n (n-¹t³-sz) ligatúra, de ez nem szövegértő! A -t- mellékjele alul a szokásosnál hosszabb, ami 
azt jelenti, hogy még egy hasonló alakú tükrözött és fejen is álló  y (²l³* vagy  ²t³*) rovásbetűt is 
számításba kell venni. A két -t- betű együtt kizárható, az -l- rovásbetűre számíthatunk. A módosított 
ligatúrával –  n + F + y  (²l³*-sz-¹t³-sz-n) – a feliratnak új olvasata lesz:7

SZ ¹CS ²L-SZ-¹T-SZ N A/Á ¹CS, úgymint SZiCS SZo-LeSZ-TaNÁCS, vagyis
Szícs (uszíts) szó, lesz tanács!

Uszítónak mindig lesz tanácsadója!
*

Az „Egy Majaki kőtömb rovásai” című írásomban a D 14. Majak-11 feliraton kívül, Erdélyi István 
képrajza alapján,(4) további öt rövidebb rovást azonosítottam. Ezek közül négyre most visszatérek:
A képi 3. felirat 
Két olvasatot is közöltem, de a másodikat most el kell vetnem, mert a 2. jel nem a  q (²k³) betűjele, 
ugyanis nem központos a mellékjele, és nem vettem számításba a felirat előtti ferde rovásvonalkát. 
A rovássor helyesen:

j  z  t ⇃ g
A felirat betűsorából több szövegváltozat is kijöhet, én egyet közlök, ami talán közel áll a majaki 
kőfeliratok megismert szellemiségéhez:7 

¹R ¹L ²T-SZ ¹B-¹R ¹J, vagyis uR áL SZoT BiRáJ, szóval Úr áll szót, bírálj!

A 4. felirat
Tulajdonképpen csak az alul lévő összevonás ' |Ξ ' (¹R-SZ-¹B) sorrendiségét kell pontosítani, az 
helyesen: –  + F (¹b³-sz-¹r), ahol a -b- az -r-vonalához igazodik. A felirat betűsora:7 

²T-SZ-¹B-SZ-¹R, úgymint üSZ-iT-SZaBiR, azaz Ülsz itt szabír!
Ez lehet az első írásos lejegyzése szabír néprészünknek! 

Az 5. felirat
A ' V ' összevonását módosítom: j + Y +⌎y (²t-²v-¹j³-sz) vagy j +⌎y + Y (²v-²t-¹j³-sz). Két olvasat is 
kijön:7                  ¹R ²T-²V-¹J-SZ, azaz uR iT-VeSZeJ, tehát Úr itt veszel! j/l hangcserével, vagy

                     ¹R ²V-²T-¹J-SZ, azaz Rá VeT-SZáJ, tehát Rávett száj! (ez a valószínűbb!)

A 7. felirat                                                              V___ì_

A karakter felső része jobbról-balra:  æ +  — +  ì (i-¹r-²k³) sora lenne, de az -i- szára az -r- alatt is 
folytatódik, így az -sz- is jelen van! A karakterfelirat helyesen (i-sz-¹r-²k³-sz), betűsora:7 

I-SZ-¹R-²K-SZ > IáSZ-uR-SZéK, azaz Jászúrszék! (helységnév?)
Az -i- az élőbeszédben j-re változik!
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• A Don írások között van két égetés előtt agyagba karcolt –  D 7. Salsk–Tsaritsin és  D 8. 
Krivjanszkoje lelőhelyű – kerámia kulacsfelirat is, funkcionális magyar nyelvű szöveggel. 
Mindkét kulacs a novocserkaszki múzeumban. (Novocserkaszki rovásemlékeink. 2015. II. n. év.) 

*
Hogy teljes legyen mind a 21 „Don írás” ismertetése, kitérek a hiányzókra is.

D 6. Majak-6 

»Az erődvár kastélyának falából származó rajzos kőfeliratot 1919-ben N. E. Makarenko találta: két 
ló között három függőleges sorban rovásjelek. A közlés szerint, senki sem olvasta el.«

D 9. Kermen–Tolga

»1970-ben  Eliszta  városától  keletre,  Kermen–Tolga  kirabolt  kurgánjának  kiásásakor,  I.  V.  
Szinitszina és  U. E. Erdnijev több kisebb-nagyobb darabra tört bikakoponya-töredékeket találtak, 
melyeken részben vagy egészben 57 rováskarakter látható. Méretük: 0,9-1,4 és 2,4 cm között. Kora: 
8-10. század. Kiadványok felsorolva. Olvasat nem ismert.« 
A szerző a koponya elülső oldalát ábrázoló, négy töredékből összeállított, rajzán háromsoros felirat 
látható, az alsó szabályosan-, a két felette lévő fejtetőn áll,  feltehetően ezt más kéz más időben 
róhatta rá! 
         Kimásoltam és megszámoztam az alsó                           és visszaállítva a két felső sort:

           24   :22  20   18  16   14 12:11  9  8    6    4 3: 2 1          felső sor:18  16   14 12 10  8:   6: 5  4  3 2: 1  
              23     21 19   17   15  13     10       7    5                                          17   15 13 11   9    7
                                                                                                  alsó sor: 6  5  4   3    2    1

Az egységes értelmezés érdekében az alábbiakat rögzítem:
A szóló és a ligatúrában lévő rovás képjelét, amennyiben lehetséges, mindig megadom.
Az olvasatba tartozó rovásbetűt/hangot zárójeles (kisbetűvel), a felirat betűsorát NAGYBETŰVEL 
írom. A rovásjelet és ligatúrát a sorvezetés szerint ábrázolom, betű/hangértékét balról-jobbra írom. 
Ligatúraváltozatok estén az olvasatba nem tartozókat általában nem közlöm.
Az  ¹-s  mély,  a  ²-s  magas  hangrendű,  a  ³-s  tükrözött,  a  *  a fejre  állított  rovásjelet  jelenti.  A 
hangrendet jelölő számot a rovásbetű elé írom, hogy ne tűnjön lábjegyzetnek, értelmező olvasata: 
(¹k) azaz k-1. 
Az ómagyar rovásjeleket külön nem igazolom, esetenként megadok más előfordulást is. 

Alsó felirat:
A továbbiak  során  a  feliratokat  kizárólag  az  ómagyar rovás-  és  ligatúrakimutatás figyelembe 
vételével fogom olvasni. 
Soroljuk fel az itt látható szóló jeleket/betűket:

• A kettőspont szóelválasztó jel.
• 1. és 5. jel a (²l), a 4. és 10. a (¹cs), 11. és 23. jel a b (¹t), 16. az n (n), 17. a d (¹d), 18. a 19. és 

24. pedig az x (a/á), 20. a j (¹j), a 21. az ősi y (sz) betű.
Ligatúrák lesznek:

• Kizlaszovnál a 2. jel képe ' Æ ', a 3.-é ' É ' alakú, ezek önmagukban ugyan értelmezhetők, de 
ebben sorrendben nem szövegértők. Erdnijev D 9. „a-j” képén3 viszont a két jel fordítva van 
megadva, a 2. az ' É ' alakú – ez a D 19. felirat 4. jeleként a r + x + K (¹k-a/á-¹r), a D 13. alsó 
sorában (12. jel) pedig a x + K (¹k-a/á) –, megfelelő a x + r + K (¹k-¹r-a/á) betűsor lett. A -k- 
enyhe „s” alakban hajlított, az -r- „egyvonalas.” 
3. ' Æ ' jegy: F + K (¹k-¹t). Mindkét esetben a -k- fordítottja a későbbi székely–magyar jelnek.



4

• 6. jel egyes jelként a È (g) betű, ligatúrás értelme más: t + x (a/á-²t), a -t- a magánhangzó 
felső ferde vonalához illesztve. 

• 7. karakter egyes jelként jelenthetné a Z (¹cs) betűt, ám összeróva a t + t (²t³-²l), amiben a 
(²t³) valójában y +  t (²t³-sz) értelmű, pontosabban a (²t³-sz-²l) betűsora. Megjegyzem, hogy 
ligatúra  esetén  a  két  mellékvonal  nem központos  indítású,  hanem '  t  '  eltolt,  amire  a 
másolók – nem tudván róla, hogy mást jelent –  nem nagyon ügyeltek. 

A feliratokon a (²t, ²l és i/ü) betűk és tükörképeik igen változatos, leggyakrabban egyszerűsített „t” 
vagy „Ч” formában láthatók, de szögletes és ívelt mellékjelekkel is ábrázolták őket (vö. 15. o.), ezért 
megkülönböztetésük sokszor csak szövegértelem alapján lehetséges.

• 8. jel látszólagos egyszerűsége ellenére is összetett. Ránézésre az r (²r) alakja dominál, de 
túlhúzott  jobboldala  az  y (sz)  és  a  ˥ (i/²j)  betűket  is  jelentheti.  A karakter  viszont  nem 
véletlenül van balra döntve, mert így még a szögletes Π alakú  + H (o/u-¹r) összerovását is 
jelzi, felül a ferde egyvonalas -r- betű az -o/u- „függőleges” szárai között van. Sorba rakva a 
rovásjeleket egy négytagú:  + H + r +˥ (²j-²r-o/u-¹r) betűsort rögzíthetünk.

• 9. jel a gyakran alkalmazott x + n (n-a/á) értelmű összerovás.
• A 12. jel alakja ugyan azonos a 2.-al, de a szövegbe mégis a (¹k-a/á-¹r) változat illeszkedik.
• 13. jel azonos a 7.-l, de egy másik változatára, az y + a (²l-sz)-re lesz szükségünk.
• 14. karakter a D 11. felirat 3. jegyében az (o-sz-²j) ligatúrát jelentette, a feliratba az y + Ⴤ + n 

(e/o-²j-sz) vagy a hasonló értelmű n + y + Ⴤ (²j-sz-e/o) is beilleszthető.
• 18. jelnek ugyan a szólók között lenne a helye, de különleges alakja miatt szólnom kell róla. 

Hosszú Gábor rováskarakter készletébe – valószínű helytelenül –  kör végű mellékjeles ' Á ' 
alak került be Vékony Gábor kulacsfeliratáról,6 pedig a jelet az orosz átírok mindig négyzet 
vagy rombusz véggel ábrázolták, de aggályos is az ilyen pici kört kőbe vésni! 

            Eddigi tapasztalatom alapján a rovásjel kihívóan mindig az (¹n) betűt jelentette.

Írjuk fel a felirat betűsorát, balról-jobbra:7 

²L ¹K-¹R-A/Á : ¹K-¹T ¹CS ²L A/Á-²T ²T-SZ-²L ²J-²R-O/U-¹R A/Á-N ¹CS ¹T :
                         1            2                 3        4     5       6                7                    8                   9         10   11

¹K-A/Á-¹R ²L-SZ ²J-SZ-O/E ¹CS N ¹D ¹N A/Á ¹J SZ […] ¹K-¹T : ¹T A/Á
                                   12             13             14            15  16  17  18  19    20  21               22        23  24

hangzósítva: 
...iLiK-RÁ : KiT CSaLÁ-TiSZ-TeL JeR-URANi oCSuT : 

KÁR LeSZ iJ-SZO oCSoN aDNÁ Jo SZá[ndé]KáT : TÁn... 
azaz

Illik rá : kit csaltál tisztel, jer uralni ocsút : kár lesz íj(ily) szó, olcsón adná jó szá[ndé]kát : tán! 

Felső felirat felső sora:

Az előző feliratban előfordult jegyek, karakterek:
• 3. (¹d), 4. (¹n), 5. (²m), 8., 13. (²l), 9. (¹k-a/á-¹r), 11. (¹cs), 14. (a/á-²t).

Új szóló rovásjelek:
• 1. jel  Y  (¹m), 2. és a 6.  v (¹b), a 16.  W,   (²d), vö. a  D 8. kulacsfelirat 28. jelével, egyedi 

rovásjel, tudomásom szerint az ismert rovásábécékben nem fordul elő. 
Új összevonások:

• 5. jegy szövegbe illő összevonása az n + M (²m-n³).
• 7. és 9. jel alakja ugyan már ismert, de most a x + K (¹k-a/á) változat a szöveghelyes.
• 10.-nél az egyszerűsített szóló t /i/ü, ²t, ²l/ jel r-irányba van döntve, így az -r- bármelyikhez 

kapcsolható, megfelelő az (¹r-i/ü) lett. 

_______________
6. Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. [Bp.] Nap kiadó, 2004. 243-266.
7. A tükrözött betűjelét vastagítva kiemelem, kiolvasva az utána levő összevonttal helyet cserél.
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• 12. jegy értéke ismert a D 12. felirat 3. jeleként: E + n (n-e/é), de a K 4. Khumara feliraton is 
többször előfordul.

• A 15. jel egy nagyon ötletesen kivitelezett  b +  y (sz-¹t) összevonás, a rovó szóló -t- jelét 
egyszerűen sz-irányba fordította!

• 17. a n + v (¹b-n), a 18. a n + j (¹j-n) kapcsolata, a -b- és -j- is az n-hez igazodik.
Betűsorunk balról-jobbra: 

¹M : ¹B ¹D ¹N ²M-N³ : ¹B ¹K-A/Á : ²L ¹K-A/Á ¹R-I/Ü ¹CS N-E/É ²L A/Á-²T SZ-²T ²D ¹B-N ¹J-N
       1       2    3    4       5           6         7           8         9           10        11      12       13     14           15     16     17      18

 ...Má : BuD uNoM-éN : BuKÁ : eL KÁR-ÜCS iNÉ  iLA-TiSZTeD BáNJa-Né(d),
vagyis

...Máʼ : búd unom én : bukó : el kár, ücs innét illa, tiszted bánja né(d)...

Az „ücs”, annyi mint öcs, öcsém, az „illa” jelentése: fuss. (Cz-F) Mindkét felirat archaikus nyelvű. 
Hasonlóan a majaki feliratokhoz most is jobbára tanító, nevelő szándékú, szinte közmondásszerű 
szöveget olvashattunk.

Felső felirat alsó sora:

A felirattöredék  5  egész  és  egy  6.  részleges  jelből  áll.  A Don  „írásjegyek”  között  még  nem 
találkoztunk az 1. y + H (o/u-sz) összevonással, az -o/u- kettőshangzó az sz-hez igazítva, és a 2. r + b 
(¹t-¹r) betűsorral, amiben az egyvonalas r-t ötletesen a  -t-  túlhúzott belső vonala képviseli. 
Az 5. jel most a s (¹cs) betű, a 6. jelből meg talán csak az x (a/á) felső része látszik. 
Állítsuk sorba az új és régi betűket: 

...O/U-SZ ¹T-¹R ¹K-¹T ¹CS A/Á-²T A/Á..., hangzósítva: … USZiT-uRaKaT CSATÁ(ra)... 
A feliratrészlet lehetséges olvasata: …uszít urakat csatá(ra)...

Erdnijev D 9. /a-j másolataiból talán két darab felirat feloldható:

Nem fordult elő eddig a 3. jel, mely egy függőleges ligatúra: a  U (g) 
rovásjel felső része alatt az  M  (²m), együtt a (g-²m) összevonás. Az 
utána levő  Y (¹m) alakú jel belsejében a kisalakú  b  (²d) jele látható, 
összevont jelentésük: (¹m-²d). A feliratrészlet lehetséges szövege: 

¹B-N N : G-²M ¹M-²D ¹N, tehát BáNoN : éGeM iMáDoN, vagyis
...Bánón : engem imádón...

Ezen a feliratrészleten az első öt jel a szóló  F (¹t) rovásbetű, 
melyet egy már ismert alakú balra döntött п jel követ, ami most 
nem az (o/u-¹r), hanem a r +  G (gy-¹r) összevonása. Utána az 
N (¹s) és az y (sz) betű. A lehetséges olvasata:

¹T¹T¹T¹T¹T GY-¹R ¹S SZ, vagyis TuTá iTaToT GYoRSuSZ, 

mármint tudtál itatót, gyorsulsz
Tudtad hol lehet itatni, így felfrissülve gyorsabban mész!

*
D 15. Majak-12

»1979-ben találta a két ásató régész, S. A. Pletneva és G. E Afanjev, az erőd kastélyfalából származó 
falazókövet, amelyen egyedülálló tamgaszerű Y (¹m) rovásalak vésete látható, karaktermagassága: 
3,4 cm.
Kora: 9. század.
Kiadványok megadva. Sem olvasat, sem átírás nem áll rendelkezésre.«

*
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D 16. Majak-13

»Az előző ásatópáros találta 1981-ben ezt a falazókövet is, melynek 2,5 cm magasságú „U-szerű” 
karakterrajzában szintén egy Y (¹m) rovásbetű képe ismerhető fel.
Kiadványok felsorolva, olvasat nem áll rendelkezésre.«

*

D 21. Majak-18

»Ez az erődítmény falazatát  erősítő  kőelem 1982-ben került  elő a két  régésznő révén,  melynek 
bevésett rajzos ábrájában egy 3 cm nagyságú a nikolsburgi ábécé szerinti é (enth) vagy a türk  (²r) 
rovásbetű látható. Kiadványok felsorolva.
Olvasat nincs megadva. 
A követ a Voronyezsi Egyetem őrzi.«

* *

                                               KUBÁN IRÁSOK8 

K 1. Sedjar

»A gravírozott felirat – 1884. június 6-n az udmurti Sedjarskaja (ma Sedjar) község közelében – 
szántásból  előkerült  ezüst  edény  (valószínű  kancsó)  kb.  7  cm  hosszú  füldarabján  látható.  A 
vízszintes  vonalak  közti  jelek  száma 17,  magasságuk:  0.5-0,7 cm (egy 0,3 cm).  Később hozzá 
tartozóan  találtak  egy  közel  1  cm  hosszúságú  töredéket  is,  amelyen  két  sorban  további  jelek 
láthatók, a felső sor díszítménnyel kezdődik, alatta 3 jel.
Tárolási helye: az Állami Ermitázs, kora: 8-10 század. 
Kiadványok:  5  szerző  műve  megadva.  Olvasási  kísérletek  címszó  alatt  P.  M.  Melioranski van 
megjelölve, de olvasata nincs közölve.
Több szerző is foglalkozott a lelet lehetséges keletkezési helyével –  „a török felirat alapján Közép-
Ázsia keleti részén készült” –, stílusa a keleti fémművészet felé mutat. Felvetődött a darabok egybe 
vagy külön tartozásának kérdése is. 
A feliratról az idők folyamán többféle változat is készült,  eltérő alakú és számú (13-19) jeleket 
rögzítve, melyeket elsősorban az Orkhon–Jeniszej-i rovások eddig nem alkalmazott ismeretlen ősi, 
ázsiai  török  írásváltozatának  tartottak.  Epigrafikus  analógiák  alapján  határozták  meg  a  szöveg 
dátumát: 8-9. század, keletkezési helyeként pedig Kelet-Európát vették figyelembe. (1994)
Feltételezik, hogy a kisebb darabot követő kitört hiányzó részen is lehetett (11-13) rovásjel.«

Várhatóan e végfelirat 14 rovásjele folyamatosan olvasható lesz, a három kettőspont szóelválasztó. 
Kizlaszov eléggé elmosódott  számítógépes  képet  adott  meg,  nagyítva sem élesebb,  említ  ugyan 
fényképeket is, de ezeket nem sikerült felkutatnom.

K 1. 1 Ya. I. Szmirnov eredeti vázlatából kivágtam és megszámoztam:

                            14,13,12  11  10   9     8     7     6        5    4       3     2       1
Szóló jelek lesznek:

• 1. jel: ugyanilyen elfektetett  q (h) rovásbetű látható a Székesfehérvár–Maros-hegyi Árpád-
házi  gyűrű  11.  jeleként  (Felülvizsgáltam.  2014.  december),  ez  itt  is  megfelel. Felmerülhetne 
felülről-lefelé olvasva: az n + n (e/o-n) ligatúra is, de nem szövegértő.

_______________
8. s155293215.onlinehome.us/turkic/30_Writing/Codex_EuroAsiaticKuban_En.htm
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• 10. jelet tekinthetjük a későbbi székely K (¹k) rovásjelnek.
• 11. a v (¹b), a
• 13. jel pedig az x (a/á) betűt képviseli.

Ligatúrákat jelentenek az alábbiak: 
• 2. jel több „majaki” feliratról is ismert, az x + n (n-a/á) összevonása.
• 3. karakter ' ߔ ' rovásalakjában a v (¹b) az ˧ (¹r) vagy a ˥ (i/²j) betű mellékjeléhez igazodik, 

esetünkben: ˧ + v (¹b-¹r) a helyes sorrend. 
Talán a 4., 7. és a hasonló 9., 14. jelek alapján mondhatták az orosz kutatók, hogy „eddig nem 
alkalmazott  türk jelváltozatok.”  Kizlaszov táblázata9 alapján,  ha feliratunk valóban török nyelvű 
lenne, akkor a 4. és 7. jel a 30-as sorszámú karosthi (Ʒ) -ca-, a 9. és 14. jel pedig a 32. sorszámú 
Orkhon–Jeniszej változatok -nč- hangzója lenne. De mi ómagyar hangzókat keresnünk. 

• 4. és 7. jel balról nyitott m-alakú, tehát az -m- betűre számíthatunk! Felülről-lefelé a '  Z ' 
alak a / + K (¹k-¹r) összevonása, az m (¹m) betűvel a m + / + K (¹k-¹r-¹m) betűsort adják meg. 
Ennek analógiájára nézzük ugyanígy a

• 9. és 14. '  m  ' jelet is, melyben most felül az  m (¹m) s alatta az egyvonalas  / (¹r) rovásjel 
ismerhető fel, együtt az / + m (¹m-¹r) ligatúrát alkotják.

• Az 5. karakter csak annyiban tér el a K 5. és K 6. Khumara feliratok ü (¹j³-sz-¹k-¹r) hasonló 
összerovásától, hogy most a tükrözött j (¹j³) helyén a szabályosan (befelé) álló j (¹j) vagy a 
˥ (i/²j) betű van, vagyis hiányozik az -sz- betű. Karakterünk a / + K + j (¹j-¹k-¹r).

• 6. jel mellékjele merőleges a 2. jelhez képest, ezért lehetne az  ˧ +  n  (n-¹r) ligatúra (nem 
szövegértő), viszont a 2. jel hangértéke megfelel, másolási pontatlanság szóba jöhet. 

• 8. jelnél gondolhatnánk az elfektetett a (²l) rovásjelre, de nem vált be, csak az x + –  (¹r-a/á).
• 12. összevonást felülről kell kezdenünk: az elfektetett  n (e/o) alatt a tükrözött  ⇂(¹j³) vagy 

(¹l³) rovásjel van, ezek az y +⇂ + n (e/o-¹j/l³-sz) rovássort jelentik. A j-t vagy az l-t a szöveg 
kimondása dönti el.

A felirat betűsora balról-jobbra:7 
H N-A/Á : ¹B-¹R ¹K-¹R-¹M ¹J-¹K-¹R : 

                                                            1        2              3              4                5

N-A/Á ¹K-¹R-¹M ¹R-A/Á ¹M-¹R  K : ¹B E/O- J/L-SZ  A/Á ¹M-¹R
                                       6               7                8             9      10     11            12              13        14

HiNA : BiRoKRa-Ma áJ-Ki-Rá : iNA KáRoMRA MáR Ki : BOSZuLA/BOSZuJa MáR azaz 

Hívna : birokra ma, állj ki rá : inna káromra már ki : bosszulja már! Azaz igya már!
A felirat  a kancsó tartalmával hetvenkedőknek szól,  szövege végig mély hangrendű. Az -l/j-  az 
élőbeszéd hangcseréje.

*
K 2 /1-4. Onoshat

»Az aranyozott  ezüst  tálat,  melynek  aljára  feliratok  vannak  bekarcolva,  1892-ben  egy Onosat-
völgyi (Perm tartomány) szántóföldben találták, 9. századi grivnyákkal (orosz váltópénz) együtt.
Tulajdonképpen az edény aljára gravírozott koncentrikus körök különböző helyein szétválasztva, 
K 2/1-4.-g,  elszigetelt  feliratok láthatók.  A szerző szerint  két  rovássor  értékelhető feliratként,  a 
többiek vagy nem tartoztak az előzőkhöz vagy csak ábécé jelek. 
Eredetileg az OTA Régészeti Intézetében tárolták.
Kiadványok megadva. Olvasási kísérlet nincs publikálva.
Többen is elsősorban az aranyozott ezüst tál kézművességét elemezték, amit 6-9 századi szaszanida 
terméknek tartottak, a rajta lévő „rovásnyomok” elkerülték az epigrafusok figyelmét.«

_______________
9. s115239215.onlinehome.us/turkic/31/Alphabet/KyzlasovIL_En.htm
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K 2/1. felirat

Két  körív között  az  alsóra  ültetve  8 rovásjel,  magasságuk:  0,6-0,9 cm, a  két  jobboldali  eléggé 
különálló, nem biztos hogy a felirat része.

Kép: Ya. I. Szmirnov10 

A 20,5 cm átmérőjű tálon oroszlán és kölyke látható, közelükbe fa(életfa) és patak. Megjegyzem az 
itteni képfelirat jelentősen eltér a K2./1 jelű, ugyancsak Szmirnovnak tulajdonított vázlattól. Külön 
felírtam a jelsort: 

/   U   œ   j   v   \     G         /X\
                                               8    7    6     5    4    3       2               1

Szóló ómagyar rovásjelek: a 2. (gy), a 3. (sz), a 4. (¹b), az 5. (¹j) és a 8. (¹r).
Összeróttak:

• 1. karakter: / + X + ʍ (¹v-²d-¹r) vagy / + X + s + ʍ (¹v-s-²d-¹r), a v-t vesd össze az azonos 
hódmezővásárhelyi- és ladánybenei gyűrűfeliraton lévővel.

• 6. jegy az t + n (n-²t) vagy n + t (²t-n), ám most az azonos alakú (n-i/ü) jön szóba.
• A 7. jel pedig az K + U (¹r³-¹k) összerovása, a -k- hosszvonala az r-hez igazodik. 

Feliratunk 1-8 betűsora:7 
¹V-²D-¹R GY SZ ¹B ¹J N-I/Ü ¹R-¹K  ¹R 

                                                             1           2      3     4   5      6           7         8

VáDRa GYüSZ BaJ eNI aKoR uR

Vádra gyüsz(jössz) baj enni akkor úr!

Vagyis kár oly lakomán enned, ahol megvádolnak! 

Lehetséges más olvasat is, ha az 1. jegy valóban külön áll a 2-8 szövegrésztől, mint:

¹V- S-²D-¹R    GY SZ ¹B ¹J ²T-N ¹R-¹K ¹R > VéSD-Rá     GYáSZBa JuTNI KáR úR! 

K 2/1 vázlatból kivágott felirat eltér az előzőtől, négy összevonás azonosítható: a 2. jel a  v +  ˥ 
(²j-¹b), a -b- a j-hez igazítva, a 3. \¹j\ az (sz-¹j), a 6. /¹j/ pedig az (¹r-¹j) – és még két egyes rovásjel.

Betűsorunk:
SZ ²J-¹B SZ-¹J ²T ¹R ¹R-¹J > SZéJeB üSZ-JuT Rá oRJ vagy úR oRoJ 

Széjebb ülsz jut rá orj vagy úr oroj!
Az or-j (orja) a disznó hátgerince, melyet a nyaktól farig kivágni és füstölni szoktak, de nem kizárt, 
hogy helyes az oroj is, mint az oroz, eltulajdonít, átvitt értelmével: vegyél. (vö. Cz-F) 

_______________
10. https://depts.washington.edu/sikroad/museum/shm/shnsasanian.html Ermitázs Szaszanida fémművesség. 105. kép

https://depts.washington.edu/sikroad/museum/shm/shnsasanian.html
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Kizlaszov leír még további K 2/2-4. jelzéssel három rovásfeliratot – egy csak öt ábécéjel –, megadva 
helyüket, magasságukat, hosszúkat, de ezeket nem tudtam a vázlatán egyértelműen beazonosítani. 
K2/2 vázlatából kettőt nagyítva kimásoltam:

Bal oldali felirat 

Az első két jel jól azonosítható: v (¹b) és az sz-irányú \¹j\ azaz (sz-¹j) és három összerovás: 
• 3. jelben két rovásalak dominál az ' x (a/á) és a felső vonalára ültetett N (¹s), együtt a kettő az 

x + N (¹s-a/á) összevonását jelenti. Az N (ny) rovásbetű nem jöhet szóba, mert annak korabeli 
rovásalakja más, lásd a Majaki amforán.

• A követő karakter bal oldala kétes, hogy azt az -sz- vagy -n- alakú rovásjel zárja-e. Ha -sz- 
akkor  y + ˧ + ˥ (²j-¹r-sz), ha -n- akkor n + ˧ + ˥ (²j-¹r-n) összevonás, végül is a szövegbe 
mindkettő bejöhet.

• Az utolsó jobbra dőlő 5. karakter nevesítve a ˥ + d  (²d-¹r-²j) összevonása.
Két betűsort is hangzósíthatunk:

¹B SZ-¹J ¹S-A/Á ²J-¹R-N/SZ ²D-¹R-²J
BoSZu-JuSA JáR-NéD-oRJ, szóval Bosszú jussa jár, nézd orj(orja)!

Megfelelhet a: BoSZu-JuSA JáR-SZeD-öRüJ, vagyis Bosszú jussa jár, szedd, örülj!

Jobb oldali felirat 
A 2. és 3. jel a b (¹t) változatai, a 6. v (¹v). Az 1. az L + t (i/ü³-²l) jelsora lesz ( tükrözött i/ü-t nem 
bontjuk), 4. az ismert: (¹r³-¹k³), míg az utolsó inkább a F + j (¹j-¹t), mint a szóló (¹b) jele.
A felirat betűsora:7 

I/Ü-L ¹T ¹T ¹R-¹K ¹V ¹J-¹T ~ Le-ÜTeTi Ki-áRVa JuT, tehát Leülteti ki árva, jut!
*

K 3. Khumarian – 1, 4, 5
K 4. Khumarian – 2, 3
K 5. Khumaraian – 6
K 6. Khumaraian – 7
K 8. Khuamarian – 10 jelölésű feliratok a Humarai vár kőre vésett magyar nyelvű rovásai. Ezekről 
lásd „A humarai vár rovásfeliratai” című írásomat ( 2016. II. félév.)

*
K  9.  Majaki  alatt  tárgyalt  feliratot  Vékony  Gábor:  A Majaki-i  amforafelirat11 című  írásából 
ismerhettük meg. Én ugyanerről „Majaki amfora” címen közöltem írást. (2015. II. negyedév.)

*
K 10. Khumarian felirata nem értékelhető.

*
K 11. Biljar

»1893-ban  A.  F.  Kocskina találta  a  Cseremscsan  folyó  melletti  Biljar  várának  ásatásán  ezt  a 
kerámiafültő  darabot,  melynek  felső  részére  még  égetés  előtt  –  horizontális  vonalak  közé  –, 
karcolták be a feliratot. Hat jelből áll, magasságuk 1-2 cm (többnyire 1,7-1,8), hossza 4,7 cm.
A tárolás helye nincs közölve. Olvasási kísérletnél két szerző van megadva:
A. F. Kocskina runa jeleket lát benne, olvasatát Kizlaszov nem közölte, az ő keltezése: 11-12 század.
I. Kh. Khalikov: a felirat volgai-bolgár a dunai-bolgár alapján. Keletkezése 12-13. század vége, pre-
mongol időszak. S. Ya. Baicsorov: ősi török írás, olvasata: „A ch ë mr (e) n: Erről a kancsóról”«

_______________
11. Vékony G.: az i. m. 267-275.
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               Kocskina vázlata:                          
A felirat  szépen  karcolt  ómagyar jelekből  áll.  Az első  (a/á) 
vagy  (l),  a  3.  a  (¹t),  az  5.  (n),  s  végül  az  utolsó  a  G (gy) 
rovásbetű. A szóló Ë (²m) rovásjel akár összevont is lehet Ë + n 
(n-m³) vagy n + Ë (²m-n³) – az utolsó tükrözött helyben marad 
–, mindkettő szövegértő.
Bonyolultnak  látszik  a  2.  ligatúra,  mely  az  eltolt  állású 
mellékjelek alapján nem a  s (¹cs) rovásjele. Az egyszerűsített 
' t ' alakról viszont már tudjuk, hogy (²t³), (²l³) és (i/ü³) is lehet. 

A szövegbe nem illő változatokat elhagyva, az t + w + t (²l³-sz-ö-²t) összevonást rögzítem.
A felirat betűi:7 

L ²L-SZ-Ö-²T ¹T ²M-N³ N GY, azaz 

Lé SZöLÖT iTaM-iNeN GYü, 

Lé szőlőt ittam, innen gyü(jő)!, mármint a kancsóból.

A „gyü” a tájdivatos „jő” helyett. (Cz-F) Kiemelendő a bor lészőlőkénti értelmezése, ami nagyon is 
funkcionális, de már nem használatos!
Két megjegyzés: természetesen a 2. összevonás '  t  ' alakjára is igazak a tükrözöttre írtak, vagyis 
lehetne ²t-vel a szőlő utáni szó: az ' iTaToM/M ', ²l-el az ' eLőTeM/M ' és i/ü-vel az ' ItaM/M ' is. 
Mielőtt bárkiben is felmerülne a lelet előkerülésének földrajzi helye, és keletkezésének ideje alapján 
a „török–bolgár” vagy „csuvas” verzió, e magyar nyelvű felirat egyértelmű igazolás, hogy Baskiria  
egy részének nyelve ezen időben magyar volt, amit a „gy” betű is bizonyít! (Marácz László)12           

                                    *                                                          

K 12. Jitkov

»A felirat egy eltemetett harcos agancs borítású íjszarván látható, melyet  Y. I. Bespalji a Manics 
folyótól keletre, a Jitkov II. jelzésű kurgán feltárásakor 1986-ban Batajszknál talált. 
Tárolási helye: Azov múzeum.
Közlemények felsorolva.
Olvasási kísérletet nem közöl a szerző.
További információk: 
A lelet tulajdonképpen a Rosztov régióba tartozó Veszelji ásatási munkaterület Jitkov II. 1. számú 
kurgánjának 4. kirabolt sírjából került elő. A lelettel együtt találtak egy (Nahr-Tira) dirchemet 716-
ból, és III. Leo bizánci császár arany szoliduszát, mely a szögletes árokkal határolt kurgán készítését 
a  8.  század  első  harmadára  keltezi.  A lelettel  foglalkozó  szerzők  egymástól  eltérő  vázlatot  és 
szöveget határoztak meg, legutóbb új paleográfiai értékelések alapján 1990-ben  A. I. Szemenova 
készített tanulmányt.«

K 12./1 Szemenova fényképe, megszámoztam:

                                      23 22   21  20  19  18,171615141312   11 10 9  8    7   6   5    4      3   2     1

Elsőre  ezt  a  feliratot  választottam,  bízva  benne,  hogy  Kizlaszov talán  a  fényképről  pontosabb 
másolatot készített. (Megjegyzem E. I. Beszpalji 1 sz. vázlata 4 helyen is eltér, vö.) 

_______________
12. Dr. Marácz László: Elhallgatott közép-ázsiai nyelvrokonaink, Fríg Kiadó, Bp. 2017.267-275.
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Különítsük el először a szóló jeleket: 
• 1., 8., 13., és 23. változatok most sem az (a/á), hanem az (l) betűi. A 6. jel (²k), a 9. (¹d) 

hangzású (vö. K 6. Khumara-7 felirat 7. jelével), a mellette álló 10. rovás pedig a (¹j) betű. 
Három (¹t) betűt is azonosíthatunk a 12. 14., 22. karakterben, valamint egy biztos (¹k)-t a 
16.-ban, de a 19. jegy már ligatúra is lehet.

A többiek összerovások:
• 2. jelnek eddig két változata  is  ismert:  a  D 14.  Majak-11 feliraton3 és  a negaui  sisakon 

(Avarkori  rovásemlékeink.  2016.  I.  félév) (i/ü³-²t),  a  Biljar 2.  jelének  felső  részén:  (²l³-sz-²t), 
mindkettő elfogadható.

• 3. jelben hangsúlyos a  d (¹d) rovásjel, mely után szorosan az  r (¹r) vagy a  j (¹j) betű áll, 
összeróva (¹d-¹r), az utóbbi (¹d-¹j) a megfelelő.

• 4.  karakter  lehetne  az sz-irányú  \¹k\ (sz-¹k),  de  „állása”  inkább  elfektetett,  mint  dőlt, 
szövegértő a \ + K (¹k-¹r³) ligatúra lesz, ahol a -k- az r-hez igazodik.

• 5. jegyben az y +  + y (sz-¹r-sz) és a y +  + j (¹j-¹r-sz) jelsor is szóba jöhetne, amiben a hátsó 
-sz- vonala az r-hez igazodva kisebb, de végül is az H +   (¹r-o/u) lett szövegértő.

• A 11. és 21. jelet a D 13. Majak-10 feliraton a (¹t-n) hangsora, ez most az: F + n (n-¹t).
• 15. tükrözött j (¹j³) jellel már többször találkoztunk, mint a (¹j³-sz) ligatúrája.
• 17. felül nyitott ' Å ' (²m) a szmolenszki szabír kőfelirat hátoldali 4. jeleként az M + n (n-²m) 

volt, most egy új változatként az n + n (n-e/o) összerovása áll előttünk. (Az alul nyitott ' Ó ' 
az Acsiktas feliratok többször ismétlődő (²m-e/o) összetett jele.)

• 19. jelet külön meg kell vizsgálni, mert alsó mellékjele hosszabb a szokásosnál, lehetséges, 
hogy a tükrözött⇂ (¹j/l³) jelet is hozzá kell tenni. Ekkor egy háromtagú, két eltérő értelmű 
összevonást kapunk: K +⇂ (¹j³-sz-¹k) vagy (¹l³-sz-¹k).

• 20. karaktert egyszerűen oldhatjuk, mint a (¹d) és az (sz): d + y (¹d-sz) összevonását, ahol az 
-sz- a -d- belsejében húzódik meg.

Végigérve, két szövegváltozat is előjöhet:7 

L I/Ü-²T ¹D-¹J ¹K-SZ ¹R-O/U ²K N-¹T L¹D ¹J N-¹T¹ ¹T  L ¹T ¹J-SZ ¹K N-E/O ¹S ¹L-SZ-¹K
           1       2           3         4            5          6      7     8   9  10   11      12 13  14    15      16     17       18        19

¹D-SZ N-¹T ¹T  L           
                                                                               20        21    22 23

 LáTI aD-íJuK-SZuRO KíNT áLoD íJ iNaT áTLö TuSZ-oJ KiNOS SZoLoK DiSZNoT aTáL, 

szóval Láti(látod) ad íjuk szúró kínt állod, íj inat átlő, túsz oj(oly) kínos szólok, disznót adtál!

Ha a 2. jel t + t (²l³-sz-²t) és Beszpalji 24. ' À ' (l-²t-²l*) jelét is számításba vesszük, más olvasatot 
kapunk:

L ²L-SZ-²T ¹D-¹J ¹K-¹R SZ-¹R-SZ […] ¹J N-¹T ¹T  L ¹T ¹J-SZ […]  ¹T L-²T-²L 
                     1           2             3         4               5                   10   11    12 13  14    15                23      24

LeSZ-LéTeD-úJRa-oK SZuRo SZo […] uJ iNaT TaLáT SZáJ […] TaLáTá eL 

Lesz léted újra ok, szúró szó [kínját állod], új inat talált száj, [kínos szólok, disznót] találtá el!

Mindkét szöveg mély hangrendű  gúnyolódó felirat,  az első azt veti a túsz szemére, hogy olyan 
szegény csak disznót tudott váltságra adni, míg az utóbbiban, a hencegő szájúnak még a csúfolódó 
szó kínját is ki kell állnia, amiért olyan rosszul lő, hogy csak a disznót találja el!

* *
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DON-KUBÁN FELIRATOK

Kizlaszov szerint  az  itt  felsorolt  feliratok  olyan  betűket  tartalmaznak,  amelyek  egyformán 
használatosak mind a Don, mind a Kubán ábécében.

DK 1. Szoltikov tál

»A Párizsi Nemzeti Könyvtárban található az a  P. D. Szoltyikov gyűjteményébe tartozó ezüst tál, 
amelyet 1843 előtt találtak s alján rovásjelek láthatók. 
Olvasási kísérlet nincs közzétéve.
V. P. Darkevics a tálat 7-8 századi iráni munkának tartotta, míg B. I. Marsak a 6. század második 
felére Thokarisztánba helyezte.
Ya. I.  Szmirnov 1906 éveleji  párizsi  tartózkodása alatt  reprodukálta  a tál  alján lévő ugor képet, 
továbbá lemásolta a franciák megnövelt 6 rovásjelből álló feliratát is. Szmirnov rovásjegyei három 
helyen  az  5-7.  karakternél  eltérnek.  A rovásfeliratról  készített  másolatán  felismerhetők  a  Don-
Kubán írásjelek.« 

Felső sor
                    Szmirnov vázlata:

A francia  változat  rovásjelei  az  eddigiek  alapján 
viszonylag egyszerűen nevesíthetők, akár két olvasat is 
előállhat, az egyik:

I/Ü  ¹J-SZ  N-E/É  ²T-²K³  ¹J  ¹J-SZ, vagyis 

ÜSZ-Jo eNÉ éTKeJ iSZ-Já, azaz

Ülsz jó, ennél étkej (étkezz), iszjál (igyál)!

                                      A másik:
²T ¹J-SZ N-E/É ²T-²K³ ¹J ¹J-SZ > iT SZáJ eNÉ éTeK Jo uSZuJ vagy SZoJ 

Itt száj ennél, étek jó, uszuj (nógass) vagy szólj!

Mindkét mondat a kettős jelentésű szavakkal – „ené” itt,  ennél, azaz a tálnál ülve, vagy „ené”, 
vagyis étkeznél – további értelmeket is hordoz. Az „étkej” étkezz, „étkejé” étkezzél, lehet tájnyelvi 
„j”-s igeragozású. Az „iszjá” iszjál „i-jál”, vagyis igyál, az ' uszu ' nógató szó. (Cz-F)
Az ' r ' alakú (²t-²k³) kapcsolat ismert a D 13. felirat 13. karakteréből.

Alsó sor: 
A vázlat negyedik jelénél felmerülhet, hogy az, az előbbi ' r ' vagy inkább az U (¹r³-¹k) kapcsolat-e, 
de a követő jelekhez igazodva az utóbbit valószínűsítem. 

• A 6. jel a tükrözött ߅ (¹r³), tehát az (¹r³-sz) összevonása.
• 7. összevonásnak két jelentése is lehet: az r-irányba elfektetett d + n (n-¹d), szóval (n-¹d-¹r), 

az -n- a -d- szárai között, ám ugyan így a Û (o/u-sz) is, azaz (¹r-o/u-sz).
Olvasat a módosított jelekkel:7 

[...] ¹R-¹K ¹B ¹R-SZ N-¹D-¹R, tehát [...] ¹KáR ¹BoSZuRa iNoD-uR
                                 1-3       4       5       6             7

[Ülsz jól ennél vagy Itt száj ennél], kár bosszúra innod úr!
De kijöhet a

[²T ¹J-SZ N-E/É] ¹R-¹K ¹B ¹R-SZ ¹R-O/U-SZ azaz iT SZo-oJaNÉ Ki-uRBa SZuR áRUSZ
Itt szó ojané(olyané), ki úrba szúr, árulsz!, 

ami talán a kép jelentésével összhangban is van!
*
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DK 2. Afanasjevo

»Az öt  jelből  álló  felirat  egy ezüst  csésze akasztóján/fogantyúján látható,  melyet  1932-ben egy 
szántó kincsleletként talált az Afanszjev folyó (ma Vjatka) Szuzdál-i körzetében. A felirat méreteit 
nem közölték. Legkorábbi korát a 8. század második felétől számítják.
A Nyizsnyij  Novgorodi  Történeti-Archeológiai  Múzeumban  található.  Közlemények  megadva. 
Olvasási kísérlet nincs közzétéve.« 

V. P. Darkevics és V. F. Csernyikov vázlata:

A felirat negyedik jele az eddigi kelet-európai feliratokon még nem fordult elő, de ismert a Margit-
szigeti kőfeliratról (Felülvizsgáltan 2014. december), ahol a p-t jelentette, ez most is elfogadható.
Az első „ߔ” alakú jel a K 1. feliraton a (¹b-¹r) összevonása volt, most balra sz-irányba dől, így mást 
fog –  v + ˥ + y (sz-²j-¹b) –  jelenteni, a -b- az j-hez igazodik. 
A második r-irányú jegy a ˥ + / + d  (d³-¹r-²j) kapcsolata, ahol a -d- tükrözött, de alakja már azonos 
a székely ' d ' rovásjellel, ezért hangrendi jelet nem is tettem rá.
A feliratból két szöveg is kijöhet:7 

SZ-²J-¹B D-¹R-²J N P ¹V ¹R 
SZáJé-BoR-iD-Jo NaP VáR vagy iSZáJ BuRa-üDüJ üNeP VáR

Szájé bor idd, jó nap vár! vagy Iszáj(igyál) búra, üdülj ünnep vár! 
Az „iszjá, iszáj”  igyá, igyál szóval már találkoztunk, az „üdüj” nem más, minta az üdülni... testi 
vagy lelki erőben megújulni, felfrissülni ige régies felszólító módja. (Cz-F)

*
DK 3. Kirov

»A rövid  felirat  egy  íj  szarvdarabján  látható,  melyet  1981-ben  L.  S.  Ilükov a  Manics  folyó 
medencéjében a Kirov 4. számú sír feltáráskor talált. (2 kurgánban 13. sír). 
A felirat hossza: 3,2 cm, a betűk magassága. 0,8 cm, megjegyezve, hogy a 4. betű alakja homályos.
Korát a 8. század végétől datálják, a Rosztovi Állami Egyetemen található.
Kizlaszov az  alábbi  kiegészítést  fűzi hozzá: a  sírban találtak még a novocserkaszkihoz hasonló, 
mintás,  égetett  agyag  kulacsot  is.  Ez,  és  a  fegyver  alapján  a  sírt  a  Szaltovo-Majak  kultúrába 
tartozónak határozták, az előkerült dirchemmel (777-779) a temetkezést bolgár rítusúnak vélték.« 
Ilükov vázlata:

Láthatóan csak az első rovásjel okoz némi gondot, hogy a nem teljesen m-szerű alak vajon mást 
jelent-e? Az m-s karakter felbontása: r + Ë + ⇂ (¹l³-sz-²m-¹r) ugyan önmagában értelmezhető, de 
nem illeszkedik. Íjfeliratról lévén szó, várható a lőj,  szállj,  a nyíl szavak funkcionális jelenléte! 
Nézzük meg a jel felső részét nagyítva: 

Látható, hogy a balra dőlő „sz” vonala fent egy rövid szakaszon jobbra törik, ami az 
-n- ívével az  í  + n (n-i³) vagy  i (n-¹j) kapcsolatot adja ki, ez lesz a keresett -ny- 
betű/hang. Vö. a D 10. felirat 6., a majaki amfora 5. és a Nikolsburgi ábécé y (nÿe) 

jelével. A kezdő karakter lehetne az  r +  í + n + ⇂ (¹l³-sz-(n-i³)-¹r) összevonása, ahol az -r- rövid 
vonalát az sz-en túlhúzott -n- alsó íve adja. Ez a betűsor viszont önmagában sem jól értelmezhető. 
Valójában  az  1.  karaktert  úgy kell  felfognunk,  hogy az  összetartozó  (¹l³-sz)  közé  felül  be  van 
illesztve az (n-¹j = ny) betű, így a szöveg kezdetét a (¹l³-(ny)-sz-¹r) betűsor alkotja. A felirat:7 

L-(NY)-SZ-¹R ¹B ¹R-¹K ¹S hangzósítva: áSZ-(NY)-iL-uRBa KáRoS, vagyis 
Állsz nyíl úrba, káros!

* *
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A fejezet végén Kizlaszov megjegyzi: „a leírtak jól  illusztrálják a tudományos kutatás körkörös 
logikáját, hogy a tényleges elemzés helyett dogmával helyettesítenek kutatást”, de ismerős!
Befejezésül  aktuális  lenne  az  itt  tárgyalt  ómagyar  rovásemlékeink alapján  „írásrendszerünk 
szabályairól betű/jeleiről, ligatúráinak szerkesztési elveiről valamiféle összefoglalót adnom, de ezt 
közbe  vetve  is,  és  nagyobb  részt  az  „Egy  majaki  kőtömb  rovásai”  című  írásomban  is,  már 
megtettem.
Az eddig írtak kiegészítéséhez az „Acsiktas rovásokból” (2016. II. félév) is idézek:
„Meglátásom szerint nem tekinthető hibának, ha a rovó az összevonásokban a jobb érthetőség, az 
alaki  betűkapcsolatok  felismerhető  szerkesztése  érdekében,  a  palatális  és  veláris  vonzatú 
mássalhangzókat felcseréli. Ezt teheti, mert (meglátásom szerint) a magyar nyelv mássalhangzóinak 
akrofóniás betűhangteste azonos!, vagyis a ¹k és ²k is „k”; a ¹t és ²t is „t”; a ¹b és²b is „b” stb.
A mássalhangzók hangrendi jelölése  – a látszat ellenére – nem bonyolítja, hanem követi, leképezi a 
magyar  nyelv  sokrétű  analógiás  képi  gondolkodását:  „dolgot  a  mássalhangzó,  a  minőséget  a  
magánhangzó adja meg.” (Szűcs Cecília:  Anyanyelvünk belső kapcsolatrendszere. Yotube)  Rovásírásunk is 
ezt követi, a szó (gyök) vázát, jelentését a mássalhangzójele, a minőséget, a jelentés értelmét pedig 
a kiírt, vagy a (mássalhangzó hangrendjéhez igazodó), ki nem írt magánhangzó hordozza.

A korábbi  majaki  feliratok  alapján  szerkesztett  –  ómagyar rovásjel-  és  ligatúrakimutatást most 
kiegészítem  (ligatúrák  nélkül)  a  többi  Don–Kubán-i  felirat  rovásaival,  amit  összefoglalóan 
ómagyar rovásbetűk-ként a következő oldalon mutatok be. 
Közlök összesített számszerű kimutatást is a tárgyalt kelet-európai ómagyar rovásfeliratokról.
Feldolgoztam: 31 Don, 19 Kubán és 5 Don-Kubán megnevezésű, összesen: 54 magyar rovásfelirat. 
(A változatokat is figyelembe véve.)
A Don feliratokban 296 db rovásjegyet számoltam meg, melyből 194 szóló jel, 102 pedig ligatúra,  
amit a 71 kéttagú, 21 háromtagú, 9 négytagú és 1 öttagú tesz ki.
A Kubán feliratok  191 a rovásjegyéből  82 a  szóló,  109 ligatúrás  karakter,  ez  60 kéttagúra,  32 
háromtagúra, 16 négytagúra és 1 héttagúra oszlik meg.
Hasonlóan a Don-Kubán feliratok 23 rovásjegyéből 10 a szóló és 13 a ligatúra, amiben 9 kéttagú, 3 
háromtagú és 1 négytagú van.
Összesítve: a Kódex eme két fejezetében tárgyalt magyar nyelvű feliratok rovásjeleinek száma: 510, 
szóló jel: 286, ligatúra: 224.
A ligatúrák megoszlása: kettős: 140, hármas: 56, négyes: 26, ötös: 1 és hetes szintén 1 db.
Úgy gondolom igazoltam, hogy Kizlaszovnak e két fejezetében összegyűjtött „írásai” egyértelműen 
magyar nyelvemlékek! Ez pedig azt jelenti, hogy elődeink, elődnépeink a Kaukázus és az erdős 
szteppé közötti hatalmas földrajzi területen hosszabb-rövidebb ideig ott tartózkodtak, de ha nem ők 
voltak, valakik akkor is magyarul beszéltek! 
Ezen  „írásemlékek”  kiegészíthetik  a  szükségszerűen  nem  nélkülözhető  komplex  régészeti 
kutazásokat arra vonatkozóan, hogy megbizonyosodjunk, vajon a Kaukázus, a Kubán, a Don, Káma 
vidéke mely nemzetségünknek, néprészünknek volt nyomon követhető élettere! Bízom benne, hogy 
jelen írásom segítségére lesz az arra hivatottaknak. 
Végezetül talán csak annyi a tisztem, hogy azzal zárjak amivel kezdtem:  talán nem is vagyunk 
tudatában  annak,  hogy  őstörténetünk  és  nyelvtörténetünk  kutatásának  akaratlanul  is  mekkora  
szolgálatot tett  I.  L. Kizlaszov azzal,  hogy összegyűjtötte és kiadta régésztársainak az eurázsiai  
szteppén feltárt rovásfeliratait!              
Kaposvár 2017. 11. 03.
                                                                                                     Delibeli József
                                                                                                   okl. építőmérnök

_______________
A rovásjelek jelölésénél  felhasználtam  Dr. Hosszú Gábor székely–magyar,  Kárpát-medencei és  kazár  rováskarakter 
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlap webhelyről 2009. okt.
Az idézett mű lábjegyzetét (...)-be adom meg.
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