
A KÖRNYEI ÍJFELIRAT1

A TURÁN 2009. évi 1. számában Szöllősy Kálmán közöl egy különböző véleményeket ismertető,
összefoglaló tanulmányt,2 a környei avarkori temető 60. sírjában talált íjfeliratról. Külön-külön is
bemutatja a kétféle nyelvű rovásírást, összevetve a Harmatta-féle türk és Vékony magyar olvasatát,
értékelő megállapításokat téve, a hiányosságokat, tévedéseket is felvetve.
Megállapítása szerint Harmatta „használati útmutatós” türk: 

ya küca! oqac al uz ani! kes oη al! sü es!
« Ijjat ragadj! Nyilat oldj ki! Fogd jól meg azt! Tegezt jobboldalt fogj! Lőjj! (Ellenséges) sereget
szórj szét! » olvasatánál12/109 hitelesebb, Vékony „varázsszöveges” magyar olvasata még akkor is, ha
ez sem mentes a tévedésektől... „a feliraton az íj szó nem is szerepel (…) a -t tárgyragot keresgélni
tévedésnek tűnik (…) Érezhető, hogy valami sántít a szöveg értelmezésében, miszerint íjat lövetünk
nyíllal. A műveltető szerkezet borzalmasan hangzik.”
Végül Német Gyula nyomán kiegészíti Vékony:

t i γ i γ „t  l ë β ë l d  n i l „l  „l n
te (ezt az) - íjat lődd (~lövesd)n - nyíllal - ellen(e) 3 

olvasatát, a saját:                      Herceg lövelld nyíllal (az) ellen(séget)                              olvasatával.

Azt  hiszem  ide  való  Szekeres  István véleménye  is,  mikor  így  ír...  „Az  olvasat  nyelvészeti
fejtegetéseit nem idézzük, mert az átrajzolt –  mármint Vékony által  ( kiemelés tőlem) –  kusza feliratot
(és jeleit) sem tudjuk hiteles olvasat alapjául elfogadni. Az ennyire bizonytalan felirat átrajzolva
sem hitelesebb, mint az eredeti.” 4 
Na, de miről is van szó? Mi okozza a türk, és a magyar olvasási tábor közti eltéréseket? 
Elsősorban  a  rovásjelek  grafémai  (alaki)  meghatározása,  hogy  azok  a  türk,  vagy  Vékony
nagyszentmiklósi jelkészletével vannak-e azonosítva.
Kétségtelen,  nem könnyű a vékony vonalakkal  karcolt  eléggé kaotikusnak tűnő jelek feloldása,
amit még csak tovább bonyolítanak a csontkorhadásból származó dudorok, vonalkák.(lásd a képet)

Átvéve: a Turán hivatkozott számából.

A fénykép rovásait  szemrevételezve az első ami  feltűnik,  hogy a betűjelek kivétel  nélkül  balra
dőlnek. Ez adódhat a csontlemez rögzített helyzetéből, de adódhat a rovás kivitelezéséből is, hogy
azt kézben tartva, vagy támasztva karcolták-e. Én az összkép alapján úgy gondolom, hogy a már
rögzített  csontlemezre  utólag,  kézben  tartva  karcolta  be  a  szöveget  a  vélhetően  balkezes  rovó.
Nem  könnyű  az  egymáshoz  nagyon  hasonló  rovásjelek  alaki  megkülönböztetése.  E  kivitel
adódhatott abból, hogy a rendelkezésre álló felületre az írást tömöríteni kellett, nem volt lehetőség
az eltérő betűjelek hangsúlyozására, de abból is, hogy a rovó csak egy „tudatlan” másoló volt, nem
tulajdonítva jelentőséget az alaki eltéréseknek.
Mindenesetre ma már nem ez a perdöntő. A jól, vagy rosszul kivitelezett rovásírás eredetiségéhez
nem férhet kétség. Az meg már a mi kompetenciánk, hogy azt tudjuk-e olvasni, s jól olvassuk-e?

1.  Jelen írásom a Dobogó 2013. (XII. évf.) június-augusztusi száma: „A környei rovásfelirat más olvasata” című írásom
    módosított változata, új címmel.
2.  Szöllősy Kálmán: A környei íj rovásfelirata. Turán Új (XII. évf. 1. szám), 2009. 104-115.
3.  Vékony Gábor: A székely írás, emlékei, kapcsolata, története. Bp. 2004. 203-207. (a -„- jel magas magánhangzó) 
4.  Szekeres István: A székely írás és az ótörök írás jeltörténete. Bp. 2008. 205.
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Na de térjünk vissza a két legismertebb jelsorra, összehasonlítva azokat egymással, a fénykép rajzos
másolatával, átvéve azokat az idézett művekből:

                                                                      
                                                                                      13 12 11    10    9     8      7    6     5        4       3        2     1

A Turán hivatkozott száma, 108. oldal 

                                                          13         12            11           10      9     8         7      6        5       4     3/2   3/1   2/2    2/1    1
Harmatta betűjelei:       S       S                 x   L   É     S    V    x   b   L   F   c   F   V      s
                               sº/s²  sº/s²  - nº/o -  o/d¹  l¹  η° sº/s²  k¹   n¹   zº   l¹      cºqo     cºk²   ay¹    

Vékony betűjelei:           n      L        L       L    n   d    L   k    L   ä     r        r     ä
                                       n       l          l         l    n   d      l    β     l     t       γ         γ       t 
Hát, mintha nem is ugyanazt nézték volna!
Hármas alaki egyezés – a képet is figyelembe véve – csak a 6. jelnél van.(esetleg az 1.-nél)
De Harmatta és Vékony jelei között is csak az 1. és 6. jelek azonosak, ami 15%-os egyezés, betű
egyezés viszont csak egyetlen egy van az -l- betű! A legfeltűnőbb, hogy Vékony 5 db egységesített
-l- betűje, valójában négy eltérő alakú ' d ; L ; n ; ) ' rovásjelet takar, de még az -n- jele is kétféle:
' n ; L '.
Úgy gondolom, hogy az ilyen nem letisztult rovásjeleknél az apró eltérésekre is figyelemmel kell
lenni, mert nem valószínű, hogy a rovó a közel azonos, rébuszos jelek ismétlésével kívánta volna
mondanivalóját elrejteni.
Vékony a 2., 3., 8., 9., és 13. jeleket a nagyszentmiklósi rovásbetűivel és hangértékével azonosítja.
„A 6.  jel  a türk k  jelre emlékeztet  (…) igaz,  a kazáriai  emlékeken előfordul  (…) csak egyetlen
Kárpát-medencei jellel azonosítható, ez pedig a ν (~β) jele. Az azonosnak vehető 5, 7, 10, 11, 12.
jelek  megfelelőjét  nehéz  felfedezni.  Hasonló  a  jele  Kazáriában  és   Ačigtašon  az  l-nek,  (...)
feltételesen l-nek olvashatjuk.” Az 1. és 4. jeleket a szöveg értelméből, nyelvtani levezetéssel t-nek
határozza meg. 
Az én meglátásom szerint a képi 1. jel nem azonos a 4.-el, az 5. a 7.-el, a 9. a 13.-al, de talán a 10.
sem a 11.-12.-el, amiből az is következik, hogy hangértékük is más. Szerintem a 4.-ik jel ligatúra, az
5. a 10.-el, a 7. a 12.-el, esetleg a 13.-al, illetve a 11. a 13.-al lehet azonos.
Nézzük akkor, hogy néz ki az én jelsorom:

L/Y   Y   L   d  ⌡  *  Y   V   x   n+⌡   r   r   Y(Û)
                               13     12     11    10     9     8     7       6      5           4           3       2         1

 Nálam egyértelműen székely-magyar rovásjel: a 2. és 3. (r), a 7. és 12. (13.) (sz), és a 4.
ligatúra második eleme, az n (n). Az ismert székely-magyar rovásjelekre nem hivatkozom.

 Egyetértve Vékonnyal a 11. jel (l), de nálam a 13. is lehet.
 Kazáriai hun-magyar jelnek5 tartom: az 5. és 10. jelet (a/ä), magyarként (a/á), a 6. (k), a

4.-ből a ligatúra első elemét és a 9.-et (j), megtalálható a battonyai6 és a kunkerekegyházi
gyűrűfeliraton.7 

5.  Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. Miskolci Bölcsészeti Egyesület, 1998. 95. 81. kép  (Pletnyova
                               1981. 41. kép)
6.  Delibeli József: A battonyai nászék gyűrű. www.leventevezer.extra.hu/battonya.pdf 
7.  Delibeli József: FELÜLVIZSGÁLTAM Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
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Meg kell jegyeznem, hogy az  -l- és -j- rovásjel megkülönböztetése nem egyszerű. Én a rövidebb
letörésűt  '  J  '  j-nek,  a  hosszabb  letörésűt  '  L '  l-nek  határoztam meg.  Az 1. jel8 megegyezik  a
heidenheimi avar szíjvégzáró 11. jelével,9 így hangértéke: ν(β) 

Hátra van még a 8. jel  értelmezése. A fénykép alapján sem dönthető el  egyértelműen, hogy az
mellékvonalas-e, s ha igen akkor az fent, vagy középen van-e. Harmatta mellékvonalasnak látta,
korábban én is -nt- hanggal. Mivel bármelyik választás szubjektív lenne, így a szövegértelmezést
hívnom segítségül.  A szöveg környezet  alapján:  '  SZ *  J A '  -g-  betűnek kell  lennie „szógája”
olvasatként. Ez esetben viszont mellékvonalas. Alakhű párhuzama a kockij gorodoki ezüst tálon5

W (g),  de nem kizárt,  hogy valójában a székely  g (g)  elfordított,  helytakarékos változata! (ez a
valószínűbb.)
Feliratom, így balról jobbra a rovásjelek nagybetűvel:

                                                 B(ß) R R  J-N A K  SZ G J A  L SZ SZ/L
                                                                           1          2   3       4      5    6      7      8   9 10   11  12       13

hangzósítva:10  
BéRéR  íJNAK  SzóGáJA  LeSZeL, vagy LeSZeSZ  

                                                                                                                                                               
ez utóbbi archaikusabb hangzású és ugyan úgy egyesszám második személyű, de nem zárható ki a
LeSZeN olvasat sem, ha elfogadjuk Vékony -n- betűjét. (A kornak legjobban megfelelőt döntsék el a
nyelvészek.) 
Vissza van még a „ tamga „ szerű jel meghatározása, mellyel eddig senki sem tudott mit kezdeni,
ezért  inkább  figyelembe  sem  vették.  (Igaz,  Szöllősy  megpróbálkozott  egy  fejfás  folytonossági
értelmezéssel.) Véleményem szerint ez is rovásfelirat azzal az eltéréssel, hogy nem jobbról balra,
hanem felülről lefelé kell olvasni. 
 
A felirat nézete:                                s    n    d    j
                                                                                                      17        16       15      14

Így már jól azonosítható rovásjeleket kapunk. A 15. (a/á), a 16. (n). A 14. jel (t¹) megtalálható a
Békés-povádzugi feliraton,11 de a szó értelméből is ez következik. A 17.-ik jel a novocserkaszki
kulacs  s (cs) betűje,5 az íjcsonton fejre állítva, valójában az olvasási iránynak megfelelően utolsó
betűként helyesen áll.
A 2010. áprilisi olvasatom így már értelmes:
                                                  T   A   N   CS                 azaz:        TANáCS
                                                                          14    15     16      17

Vagyis a rovás felirat az íj tulajdonosának egy jó tanáccsal szolgál: 

Vigyázz!...Bérér íjnak szo(l)gája leszel, (leszesz, leszen)...»... tanács.  
Tanulságosabban, frappánsabban ma sem lehetne megfogalmazni ezt a tanácsot!
Meg  kell  jegyeznem,  hogy  korábban  volt  már  két  olvasási  javaslatom,  ezeket  most  nem
ismertetném, csak bemutatom:
a).   aVaR  úR  NeiLA,  KéSZeN  áL A,  LőJöN, vagy  LőJÉ 
b).     BéRéR  NeiLAZ  eLeNT,   LőJ (őLJ) iJeSZ  eL. A ' neil ' (nyíl) hun szó.12 

Miután a „tamgaszerű, életfás” jelet sikerült feloldanom, így jelen írásomban az általam jobbnak
tartott, a „ tanáccsal” összhangban lévő változatot ismertettem. (persze kifogásolható, hogy a 2. és
3. jel veláris vonzatú, s az „Avar Úr” feloldás helyesebb, de nem logikusabb.) 
Még egy momentumot érdemes kiemelni, hogy a rovó milyen tudatosan szerkeszti képileg is a jelek
emelésével mondanivalóját a leghangsúlyosabb, legmagasabb tanács szó felé!

8.   Az 1. jelre nem találtam alakhű rovásjelet, így azt a hasonló V-vel jelöltem. Igazából a felállított kazár  ' Û ' a helyes.
9.   Delibeli József: Heidenheimi avar szíjvég. www.leventevezer.extra.hu/Avarszijveg.pdf       
10. Ezt az olvasatomat 2007. 07. 27.-én véglegesítettem.
11. Delibeli József: Kazár feliratok a Kárpát-medencében? www.leventevezer.extra.hu/Kazar%20feliratok.pdf
12. Detre Csaba: Hun szavak szövegek. (nyelvi tanulmány) Turán Új (VII. évf. 2. szám), 2004. 119.
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Feltűnő, hogy a 17 rovásjelből csak 6, vagy 7 a mai székely betű, tíz, vagy tizenegy pedig a Kazár
birodalom területén előkerült köveken, téglákon, kulacson megtalálható.(58-65%)
Mindenesetre ez az arány nagyon „beszédes”. A székely jelek előzményei lennének e kazáriai jelek?
Valószínű a ma ismert székely rovásjelektől korábbi, attól eltérő, más hun-magyar, szabír-magyar,
onogur, avar-magyar írásrendszer is létezhetett! 
A Volga-Don-Kaukázus  térsége  lenne  az,  az  időben  legközelebbi  földrajzi  tér,  etnikai  kohó,
–  korábbra, Közép-Ázsiára most ne gondoljunk –  ahol a magyar, a magyarral rokon és más népek
magukkal hozott rovásjelei kicserélődtek, ötvöződtek, akár ujjá is alakulhattak. 
„Jelenleg  három olyan  lelet  ismeretes,  amely onogurkori,  azonos  típusú  rovásírást  tartalmaz:  a
környei íjmerevítő csontlemez, a szarvasi tűtartó és a nagyszentmiklósi aranykincsek.”13

„A környei sírt és értelemszerűen a feliratot is a 7. századra szokták keltezni, (…) Ha a környei
felirat keltezése jó, akkor arra kell gondolnunk, (…) hogy a 7. századtól folyamatosan lakták írni
tudó, (de nem székely írást használó!) magyarok a Kárpát medencét.” 14

De Vékony véleménye is az, hogy „a felirat – a bizonytalanságok ellenére is – arra utal, hogy a
Kárpát-medence lakossága már a 7. században jelentős részben magyarokból állt.” 15

De  vajon  melyik  hun,  avar,  onogur  kori  nép  beszélhette  az  íjmerevítő  magyar  nyelvét?
A bolgárokról, az avar vezető rétegről nem tételezhető fel, hogy magyarul beszéltek volna, tehát
egy itt élő nép lehetett a magyar etnikumú! 
Talán a frank udvarban magát hunnak nevező, megkeresztelkedett, lakóhelyet kérő kapkán népe a
magyarul beszélők,  akik hun eredettudatuk alapján a székelyek lennének, vagy az avar köznép a
magyar?
Több kiváló tudósunk – hivatkozás és megnevezés nélkül – állítja, hogy a Kárpát-medencébe már a
honfoglalást megelőzően a kora-közép, vagy késő avar korban betelepedtek, akár az avarok, akár a
bolgárok  részeként,  alávetésében  magyar  nyelvűek,  akiket  Árpád  népe  már  itt  talált.
A  környei  magyar  nyelvű  rovásos  íjcsont  viszont  egyértelműen, megkerülhetetlenül magyar
etnikumra utal! 
Remélhetően  ennek  további  bizonyítékait  szolgáltatják  majd  a  szarvasi  tűtartó  és  a
nagyszentmiklósi kincs rovásainak jövőbeli, még pontosabb magyar olvasatai! 
Kaposvár 2010. július 10. 
                                                                                            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.
Az idézett mű lábjegyzetét szám/oldal közlésével adom meg.
A korábbi közlések (kéziratban) lábjegyzete pótolva a fellelés helyével!

13.  Szöllősy Kálmán: A székelyek bejövetele. Turán Új (IV. évf. 2. szám), 2001. 28.
14.  Szöllősy K.: 2009. 114.
15.  Vékony G.: i. m. 207.


