
 SZÉKELYFÖLDI KŐROVÁSOK

Jelen  írásomban  három székelyföldi:  vargyasi,  homoródkarácsonyfalvai  és  az  erdőszentgyörgyi
kőfelirattal szándékozom foglalkozni, azok eddig ismert olvasatait felülvizsgálva, esetleg újabbat
javasolni.  A három szinte  teljesen  mássalhangzós  felirattal  talán  legteljesebben  Ferenczi  Géza,1

Ráduly János2 és  Vékony Gábor3 foglalkozott, míg  Hosszú Gábor4 ugyan olvasatot nem adott, de
összegyűjtötte a különböző véleményeket, módosításokat.

Vargyasi felirat.

Vargyas (Kovászna megye) korábbi temploma maradványának feltárásakor: „1994. július. 27.-én e
templomhoz toldott, és mára ugyancsak összeomlott tornya déli oldala alapozásába – másodlagos
elhelyezésként – beépített kőtömbök egyikékén, bevésett rovásjelekből álló szöveget pillantottak
meg. … Én – írja Ferenczi – igyekeztem meghatározni a rovásbetűk hangértékét, és megerősítettem
Kónya Ádám MiHáLY átírását. Szász Tibor András MiHáLY ISszentTeN KöVeTe megfejtésre jutott.
Ráduly J.  MiHáLYJ íRTáN KöVeT  olvasatot ajánl. Kósa Ferenc  MiHáLYI SZ(ilve) (sz) TER TőN
KöVeT -nek értelmezi. Benkő E. MiHáLY vagy MiHáLYi nevet lát benne.”5 
Láthatóan többen, többféle eredményre jutva foglalkoztak a felirattal, az újabbakat Hosszú foglalta
össze könyvében,6 melyből a képeket is kölcsönöztem.

               Benkő rajza a faragott kőről.273/59                                                    A felirat hiteles másolata.274/59 

Vékony szerint a vargyasi feliratot a következőképpen olvashatjuk:     (i)m(ë)h fioγt(e)n(e)köd.7    
„János  evangelistára  vonatkozik.”  Olvasatát  Zelliger  fejlesztette  tovább: imé  fioγ  tëneküd-re,
melynek értelmezése mai magyar nyelven; [ Asszony, ] íme a Te fiad!275/59 Szerinte görög biblia
fordításból ered, melynek Újszövetségi magyarázatára szolgálnak a (280) és (281) idézetek. 
Vékony: „az olvasatok, magyarázatok azért problémásak, mert a székely írás emlékein a hosszú
magánhangzókat kiírják, mint arra Püspöki Nagy Péter és Sándor Klára már régebben utalt. … a
M(i)h(á)ly, és (i)rt(á)n szavakban az á helyén az < a > betűt jelölni kellene.”7 
Kósa elemezte Vékony olvasatát, és vitatta felhozott érveit.287/60 Rámutatott, hogy a feliraton a  /GH/
γ rovásjel nem U, hanem r alakú.289/60 Eltérő hangértékkel vette figyelembe az alakilag egyező 7. és
11. jelet.290/60 Nehezen indokolható: „hogy a felirat  v /v/ jele, azért /ö/ hangértékű, mert hatott a
felirat készítőjére a latin betűs helyesírás”.
Zelliger  észrevétele szerint, az utolsó szó olvasata helyesen  neküd lenne, ami pedig a latin betűs
írásbeliség hatásának feltételezése nélkül is  indokolható.  Az emlék keletkezésének ideje arra az
időre  tehető,  amikor  a  veláris  zöngés  spiráns  még  megvolt  a  nyelvünkben,  illetőleg  vokalizált
fejleménye legalábbis diftongus szinten eleven volt.293/61

1.  Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek. Erdélyi gondolat 1997.
2.  Ráduly János: A rovásírás vonzásában. Korond 1998.
3.  Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. Bp. 2004.
4.  Hosszú Gábor: Rovásatlasz. Bp. 2013.
5.  Ferenczi G.: az i. m. 19-20.
6.  Hosszú G.: az i. m. 58-61.
7.  Vékony G.: az i. m. 22., 19.
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Benkő szerint a felirat 13-14. századból való.292/61 Érdemes megfigyelnünk, hogy a vargyasi felirat
betűi  „funkcionális  szerepűek”, …  az  olvasásra  legalkalmasabb  helyre,  a  keresztelőmedence
szélére, jól láthatóan vésték be, … és jól kidolgozott betűk.291/61 
Nézzük a felirat betűsorát kiterítve:

t  v  k  n  t  r  I  y j  Ø  h  m
                                                                                 12   11    10     9      8    7     6    5  4     3     2      1  

(a 6. jelre nem találtam alakhű karaktert)

Végignézve a  jelsort  kitűnik,  hogy a 3.  és 5.  betű kisebb a  többinél,  s  az utóbbi  pedig eléggé
szorosan a 4. után van vésve.
Láthatóan a felirat döntő többsége az ismert székely–magyar ábécé betűivel azonosítható, így az 1.
az (m), a 2. (h), a 4. (i/j), a 8. és 12. (t), a 9. (n), a 10. (k²), míg a 11. a (v). Ezek előfordulására nem
hivatkozom. 
Határozzuk meg a többi rovásjelet: 

• 3.  jelet  Vékony  -f-,  a  többiek  -ly-  betűnek  értelmezik,  sőt  Hosszú  egyszerűen  Vékony
meghatározása alapján már –  indokolatlanul  – az „ÁTLÓS” F /f/  grafémának nevezi el.
Tapasztalatom szerint ezt  a rovásjelet lehet ligatúraként is értelmezni:  O +  /  (m²-r/r-m²)
elemekre bontva. Az O (m²)-re analógia a felsőszemerédi kőfelirat 5., a mezőberényi gyűrű
1. jele,8 de hivatkozhatnék a novocserkaszki kulacs azonos jelére is. Az / (r) rovásbetűre az
előző  hivatkozásból  példa:  a  ladánybenei  edény  15.  jele,  az  esztergomi,-  a  deszki,-  és
ladánybenei gyűrűk összevonásaiban lévő r-t  jelentő ferde vonalak. Ha ez itt  is megállja
helyét, akkor az 1. rovást a veláris -m¹-  betűnek kell tekinteni.

• 5.  jel.  Benkő  lehetségesnek  tartotta,  hogy csak  véső  nyom vagy  karcolás.  Én  egyelőre
elfogadom a székely–magyar (sz) jelének.

• 6. jelet értelmezték i-nek, hosszú í-nek, kettőspontnak, sőt Hosszú – Vékony nyomán – már
egyenesen a  glagolitából  átvett  „KÖRVÉGŰ” O-ként  sorolja  be a  székely–magyar  jelek
közé!  Megjegyzem,  a  magyar  rótt  írásnak  soha nem  volt  szüksége  a  sokkal  későbbi
glagolitából  kölcsönzésre! Egyébként  erre  a  rovásalakra  példaként  hozhatom  a
Hódmezővásárhely–Kenyereér-dűlői gyűrűt, ahol a vésnök ugyan így különbözteti meg a
veláris  13.  (sz¹)  betűt.9 Ezek  szerint  a  felirat  kétféle  -m-  betűje  mellett.  van  veláris  és
palatális -sz- betű is!

• 7. jel. Ezt a jelet az eddigi olvasatok -γ- és -r- hangértékkel azonosították.  Kósa szerint az
Ozora-tótipusztai és minuszinszki korong feliraton is „hasonló, szintén tükrözött GH alakot
láthatunk.” Igaz, de a Minuszinszki orsókorong 9. r jele nem -gh-, hanem (k¹), ligatúraként
pedig a   (t-k²) összevonás,10 amiben a -k²- azonos a battonyai gyűrű 4. és 9. jelével. Ez itt is
elfogadható. 

Most már minden betűt ismerünk, értelmeztünk, írjuk fel a felirat jelsorát nagybetűvel balról-jobbra,
megkülönböztetve a két kisebbet.

M¹ H M²-R/R-M² I/J SZ² SZ¹ T-K²/ K¹ T N K² V T
                                         1       2           3             4      5       6                 7              8    9   10     11  12  

Fel is tűnik mindjárt, hogy az első két jelről nehezen állítható, hogy egy szó lenne. Az 1. jelet áM
(eaM) bizonyító, erősítő, helybenhagyó szónak,11 míg a 2.-at: Ha vagy Hű értelemmel olvashatjuk.
Próbálkozhatunk esetleg, hogy összevonjuk a következővel: ' HM²-R vagy HR-M² '; de igazából
nem jól érthető. A 3.-4. jelsorból a MeRI, MeRüJ, ReMéJ, öRöMI, öRöMüJ szavakat hozhatjuk ki,
melyek közül némelyik még kapcsolatba is hozható a keresztelőmedence funkciójával.

8.   Delibeli József: FELÜLVIZSGÁLTAM Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
9.   Delibeli József: Rovásjeles házassági gyűrű. www.leventevezer.extra.hu/Gyuru2.pdf
10. Delibeli József: A minuszinszki orsókorong. (kéziratban)    
11. Magyar nyelv szótára webhely. 



3
Bajban vagyunk, ha az 5.-6. betűket akarjuk szóként vagy szótagként olvasni: ' SZ²SZ¹ '. Nem jobb
a helyzet ha kiegészítjük a 7. jellel: ' SZ²SZ¹T-K² ' (eSZ uSZTeK?) vagy ' SZ²SZ¹K¹ ' (eSZ uSZoK,
eSZáSZoK?).  Tényleg úgy néz ki mintha az 5.  betűre nem lenne szükség, mert  nélküle a 6.-7.
betűsor esetleg értelmezhető.
Mi jön ki, ha a két kisebb M²-R SZ² rovásalak valóban összetartozik? A MeRüSZ, illetve ReMéSZ,
láthatóan összetartozhatnak, akkor ezt figyelembe kell venni.
Folytatva, az azonos nagyságú 4. és 6. ' I/JSZ¹ ' jelsorból összerakhatjuk az uJuSZ, újulsz szót, de
kiegészítve a 7.-el ' I/JSZ¹T-K², I/JSZ¹K¹ ' máris bizonytalan értelművé válik. Akkor a 7. betű nem
tartozhat az előző kettőhöz. Viszont önmagában sem igazán értelmezhető a T-K² vagy K¹, így össze
kell vonnunk a 8. és 9. jellel. A 7.-8.-9. jelsor: ' T-K²TN, illetve K¹TN '; az utóbbi hangzósításából a
KuToN szó elfogadható.
Ehhez viszont nem jól illeszkedik az utána következő klasszikusok: „követ” olvasata, így végül is a
10.-12. jelsor feloldását majd az egész felirat értelméhez kell igazítani.
Állítsuk fel az előzőekből válogatva, a lehetséges feliratsort:

M¹ H M²-R J SZ² SZ¹ K¹ T N K² V T
                                                                            1       2        3     4    5      6         7      8     9   10     11   12

hangzósítva:                          eaM   Ha     uJ     uSZ   KuToN  Ki  VoT
                                                           MeRü SZ¹
azaz:                                            Ám ha merüsz ujusz, kuton ki vot12  
mai nyelvünk szerint: Ám ha merülsz (meg)újulsz, ( e) kúton (kútnál) ki volt(á).   

Láthatóan nem egy Újszövetségi példamondat, vagy egy adakozó névjegye van ráírva a medence
szélére,  hanem  –  ahogy  azt  Benkő helyesen  felismerte  –  a  keresztelőmedence  céljához
funkcionálisan köthető keresztényi szöveg. 
Bizony,  a  jelképes  bibliai  merülés,  a  „szentelt,  megszentelő-megtisztító  víznek” kútjánál,  a
megújulás, megkeresztelés magasztos eseményét örökíti meg a kőfelirat rovása! 

Megmagyarázható, hogy a 4. és 6. jel közé miért került az 5. rovásjel.
Egyértelmű, hogy a 3. (m²-r) ligatúrát eleve kisebbre kellett vésnie a rovónak, hogy ne foglaljon el
a „kör” nagy helyet. A 4. jel alakját viszont eltévesztette, mert annak helyes j (sz-j)  állása helyett,
j (j)  betűt vésett! Ez könnyen igazolható, ha a felirat elejét átírjuk az alábbiak szerint: 

I  j  Ø  h  m
                                                                                                         6    4     3      2     1 
Ebben az esetben a 4. jel, az y + j (sz²-j) ligatúra eredeti szándék szerinti olvasata: hibátlan!
Lássuk:                       M¹ H M²-R SZ²-J¹ SZ¹ azaz: áM, Ha MeRüSZ-uJuSZ 
(Igaz, így a ligatúrával nem lett a két szó között szóköz, de ez nem értelemzavaró.)
A vésnök észrevette tévedését, de mivel 3.-4. jel között már nem volt hely, ezért kénytelen volt, ha
értelemzavaróan is, az 5. -sz- betűt szorosan a -j- után  betoldani,  a 3.-al egyező kisebb mérettel,
hogy legalább összetartozásukat hangsúlyozza.

Itt szeretnék megemlíteni – véleményem szerint – egy hibásan elterjedt nézetet, miszerint egy jel és
tükörképe: „ugyanaz”. Általában nem! Ugyan, mi értelme lenne akkor a tükrözésnek, ha így is, úgy
is, ugyanaz a hangértéke? A tükrözéssel a rovó valami mást is szándékozik jelölni, kifejezni!
Szerintem,  ha  egy  rovásjelet  megfordítanak,  tükröznek,  azzal  legtöbbször  megfordítják  a  jelre
vonatkozóan az olvasás irányát is, másrészt egy arra alkalmas egytagú rovásjel, így ligatúraként:
fedett elemeire is bontható; hisz ez a cél. Esetünkben a jobbról bal irányú  j (j) tükrözve, balról-
jobbra    j =  y + j (sz-j) lesz, az A tükrözve ugyan így lesz: A = y + A (sz -a). 
Így működik a két vagy többtagú összevonások tükrözésének értelmezése is. (Ezekre példák sora
található a 8. lábjegyzetben feltüntetett írásomban és mellékletében.)  

12. Olvasatomat 2014. 05. 20.-án véglegesítettem.
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Vajon honnan eredhet írásunk e sajátossága? Mit is ír Maria Dietrich a sumér-akkád sorvezetésről?
„Mindkét nép, az úgynevezett szumér és akkádi, magyarul beszélt, ... a szumérok balról jobbra, az
akkádok jobbról balra írtak. … A későbbi szövegekben keverték a szumér és az akkád írásformákat
– akár egy szón belül is –. … Az akkád rendszerben egy jel jelenthetett szumér szójelet, szótagot,
akkád  szótagot,  egy  hangot.”13 Valószínű  innét  eredhet  a  hun–magyar,  székely  írásunk  e
különlegesen ősi, egyedülálló „akkádos” sajátossága; más példát erre nem tudok felhozni.

*
Homoródkarácsonyfalvi felirat:

Homoródkarácsonyfalva (Grăciunel – Hargita megye) felirata az unitárius templom torony második
emeleti ablakának szemöldökkövén található, mely a 13. század eleje-közepére datálható.14 
Benkő  szerint a faragvány nem a jelenlegi helyén keletkezhetett, hanem a környékbeli analógiák
alapján, az időjárási viszonyoknak kitett; valamikori kapukeret lehetett.15 
A feliratról – idézve Hosszú könyvéből – többen többféle rajzot tettek közzé, ezek közül kettőt én is
átvettem:  Ferenczi  1979-es  rajza  balra,299/62 Benkő  kétvonalas  rajza  jobbra  1994-ből,300/62 míg  a
harmadik újabb egyvonalas rajz Rádulyé.14 

                      Ferenczi rajza                                                                                                                                   Benkő rajza

                                                                   8      7        6          5       4          3              2        1

                                                               16      15      14    13  12      11       10    9   
Ráduly János rajza megszámozva 

Az első sor hossza 27, a másodiké 22, míg a betűk 4-9 cm közöttiek. Ferenczi szerint: a felirat zárt
egész, mivel a szélén lévő betűktől jobbra is, balra is, van még hely. „Ez azonban korántsem ilyen
egyértelmű – állítja Vékony –, a szomszédos hengertagon is lehetett írás.” 
A szerzők különböző olvasatait, Vékony írásából kivonatosan mutatom be.16 
Franz  Altheim a  türk  rovásírás  segítségével  próbálta  olvasni.  Vékony megjegyzi:  „a  jelek
azonosíthatók a türk rovásírás jeleivel is. … Ezzel baj nem lenne, csak az, hogy értelmes szöveget
nemigen lehet belőle kiolvasni.”
Csallány (1970): Hom (o) ród – k(a) rácson – f (a) lviak m (e) nd ők h (u) n – sz (é) k (e) lyírások.
Rádulynak két olvasata is van: NeM Hi Sze ND NeKI és Homoród SzéKeLYI VéSéK. (a második
sor H betűje a Homoród folyó rövidítése).14 
Vékony  azt  írja:  „Részletesen azonban csak egy 1992-ben készült  nagyobb lélegzetű munkában
foglalkozott a felirattal. … Mivel azonban a felirat jelei jól azonosíthatók, mégiscsak kell,  hogy
legyen magyar olvasat, ha a felirat valóban székely jelekkel íródott.”

13. Maria Dietrich: A szumér–magyar kérdés megoldása. [ Bp.] Fríg kiadó. 2009. 19-20.
14. Erdélyi István – Ráduly János: A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig. Bp. 2010. 88-89.
15. Hosszú G.: az i. m. Homoródkarácsonyfalvai kőrovás. 61-62.
16. Vékony G.: az i. m. A homoródkarácsonyfalvi felirat, 9-16.
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Ferenczi a következő jeleket azonosította: (szöveg olvasatot nem adott)

1. és 6. (n), 2. (m), 3. és 9. (h/e), 4. (sznst), 5. (d), 7. (l), 8. és 13. (i/j), 10. (sz), 11. (l/ék), 12. (ly),
14. (v), 15. (s)? 16. (k)

Vékony ezek közül problémásnak látta: a 4., 5., 7., 11., 12. 15. és 16. rovásjeleket, melyeknek más
hangértéket, és magyarázatot adott. 
Nála: a 4. -szn-, az 5. - + -, 7., 11. és 16. -ik/ki-, 12. -f-, 15. a -t- betű, melyek alapján olvasata:

< n m h sz n + n ik/ki i > < h sz ik/ki f i v t ik/ki >
azaz hangzósítva:         „ ...n(ë)m h(i)sz(ë)n n(e)kii   h(i)szik fiut ik...                           szövegtöredék,
így  János  evangélium  egyik  helyének,  illetve  azzal  rokon  bibliai  szövegeknek  a  parafrázisa,
pontosabban parafrázis-töredéke. … a nëm hiszen neki, s a hiszik fiut ik kifejezésnek is megvannak
a  minuszkulái,  de  azért  a  karácsonyfalvi  szöveg  meglehetős  szabad  tolmácsolása  a  bibliai
helyeknek. … Az ik a 3. személyű személyes névmás többes számú alakja: 'ők', … Nem probléma
mentes, hogy a  fiu  szót a < fiv > írásképpel rögzíti a felirat. … Ez azonban, … általános volt a
székely írás régibb emlékeiben, ahol az  u hangnak nem volt külön jele, azt először  < o > jellel,
majd a latin írás hatására < v > jellel jelölték.” 
Ezen előzmények után nézzük meg, milyen más olvasatra lehetne javaslatot tenni. 
Szembetűnő a vargyasi felirattal a betű hasonlóság, így az ott tett megállapítások valószínű itt is
használhatók. Új rovásalakok a háromszög jelűek.  

• Ferenczi meghatározásából bizton elfogadhatjuk a következőket: ( )-be tettem.
1. és 6. (n), a 3. és 9. (h/e), az 5. (d), a 7. és 11. (l ) jelet, míg a 10. az (sz) a 16. pedig a (k)
betű jele lesz. Ez utóbbiról jegyzi meg Vékony: „A jel, vagy a türkhöz közelálló hangértékű,
vagy a székely rombusz alakú < k > előzményeként megőrzött régiség.”

• A vargyasi olvasat alapján: a 2. az (m¹), a 12. ( m²-r/r-m²), a 13. pedig az (sz²-j) lesz. 
A hiányzó jelek, új megállapítások: ezek hangértéke ( )-be téve.

• 1. jel rajza nem egyértelmű, ha x alakú: akkor (a/á) mint a deszki és ladánybenei gyűrűn,8 ha
' n ' akkor valóban (n).

• 4. jelnek a vésete Vékony szerint más jellegű, melyet ő úgy értelmezett, hogy a függőleges
vonalra – az  y  (sz) betűre – balról ráhúzódik egy  x  alakú jel,  melyet n-nek határoz meg.
Tapasztalatom szerint e q jel, többféle képen is értelmezhető. A hódmezővásárhelyi gyűrűn
balról-jobbra a q (k) betű jele,9 itt q állású, ligatúraként: q + t (t-k), q + y (sz-k), de akár, x + y
(sz-a) is lehetne. Alakilag azonosat, de hangrendileg mást kapunk, ha az esztergomi gyűrű
q (ö)8 jelét tükrözött q ligatúraként balról-jobbra olvassuk: q = t + q (t-ö), vagy q + t (ö-t).

• 5.  jelet  többen  szóköz  jelnek  tartják,  ami  azért  kétséges,  mert  alkalmazása  akkor  nem
következetes. Az ilyen alakú ' + ' rovásjel hangértéke a deszki és hódmezővásárhelyi gyűrűn:
-d-, míg a hasonló ߙ alakúé a felsőszemerédi kő,- és kunkerekegyházi gyűrűfeliraton: -i-.8 

• 7. és 11. jelet azonosnak tartom a székely–magyar l (l) jelével, így egyszerűbb róni. Esetleg,
ha a Ráduly és Benkő 7. jele valóban alakhű, lehetne: l + n (l-e/é) ligatúra is.

• 8. jelnek is kétféle rajzolata van a másolóknál. Ferenczi rovásjele:  j (sz-j), az ezzel analóg
Ráduly-féle:  ¢ jel – valójában egy fordított  i – jobbról olvasva: az n+j (i/j-e/é) hangértékű
ligatúrát jelenti. Az n (e/é) rovásjelre példák sora található Csallány gyűrűin.8 

• 14. jel alakja sem egyértelmű, lehet:  v (v) és a jobbra fölfelé túlnyúló rövid vonalkájával:
v+/ (r-v) vagy (i-v); de nem kizárt a  Vékony  logikája szerinti latin írás hatására kialakult:
(r-v/u) magyarázat sem.

• 15.  jel  F (t¹),  Vékonynál  is  (t).  Ezt  a  -t-  alakot  visszaigazolják  a  margitszigeti  kő,  az
esztergomi,- ladánybenei gyűrűfeliratok.8 Mégis, különbözhet valamiben ez a F (t), a másik t
(t) rovásjeltől.  Vékony szerint: „ez lehet a -d- hang -t- jelhez hasonló betűvel való írása.”16

Én az azonos állasú, de megkülönböztetésül fejre állított veláris t¹-nek tekintem.
• 16. (k²) a háromszög és variációit Csallány is -k- betűnek fogadta el.17 

16. Vékony G.: az i. m. 22. 
17. Csallány Dezső: A székely-magyar rovásírás történetéhez. Arch. Ért., 1966. 36-46.
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Láthatóan  egyes  rovásjeleket  többféle  rajzolattal  rögzítettek,  ami  persze  azt  is  jelenti,  hogy
hangértékük  sem azonos.  A helyes,  vagy helyesnek  vélt  olvasatot,  mindenképpen  a  kő  eredeti
funkciójához kellene majd igazítani; de ebben sincs egységes álláspont. A vélemények szerint, lehet
kapuzat hengertagja, vagy gyámkövek „támasztásra” felhasznált falba épített oszlop töredéke.
Azt  hiszem  a  felirat  betűsorát  a  funkcionális  értelmű  olvasat,  olvasatok  megkeresése  alapján
véglegesíthetjük, ezért próbáljunk előbb elolvasni. 
Talán  a  legkönnyebb  dolgunk  a  második  sorral  lesz.  A 9.-11.  jelsor  egyértelműen:  HiSZeL.
Folytatva: a ReMéSz szót olvashatjuk ki a 12.-13. betűsorból, hiszen a 13. jel mindhárom rajzon az
(sz²-j) alakú ligatúra. Tovább pedig csak J-vel folytatódhat. 
Látható, hogy a 13.-16. jelsor csak mássalhangzókból áll, akkor a rovás szabályai szerint tisztán
palatális, vagy veláris hangrendű lehet. Amennyiben a 14. jel a -t¹- betű, akkor ' -JVT¹K '  jelsor
olvasata: JaVaToK, de nem zárható ki a: -JáR-UToK sem, ha Vékony v = u magyarázata helytálló.
Palatális  hangrenddel  csak  mutatom: '  -JVTK '  azaz  JöVTöK, JöVőTöK, illetve a  '  -JR-VTK '
lehetne: JeR VéTőK, és mások, de ezek amúgy sem illeszkednek a felirat értelméhez.
Az első feliratrész: ' NM¹ ' azaz áNoM (állnom), az ' A/ÁM¹ ' betűsor: ÁM értelmű, ez azonos a
vargyasi felirat kezdő szavával, de itt már az -a/á- betűt ki is írták.
A 3. ' H ' lehet önállóan: eH, Ha, Hű, de hozzá is tartozhat az utána lévőkhöz. Az első esetben a 4.-6.
' KDN ' jelsorból képezhető: a KüDöN vagy ' KIN ' (kinn) szavak, míg a 3.-6.-tal összetartozóként
a  '  HSZ-KIN '  betűsorból:  a  HiSZ-KIN (hisz  kinn),  esetleg  HiSZeKIN (hiszékeny?),  illetve  a
' HT-ÖDN ' betűsorból: a HiTÖDöN. 
A 7.- 8. rovássort én palatálisnak tartom, ahol az -eléje- szó kétféle megközelítéssel is igazolható,
úgy mint:  ' L-ÉJ-E '  és ' LJ-E '. A másik változata: ' LSZ-J ' azaz LeSZeJ.
Nos megpróbálhatjuk értelmezni,  mondanivalóvá szerkeszteni  ezt  a  többféle  lehetőséget,  de  azt
hiszem mindaddig nem lehet eldönteni a helyes olvasatot, amíg nem jön létre egységes, elfogadott
álláspont a felirat rovásjeleiről! E nélkül, most csak az a lehetőség áll fenn, hogy a felirat olvasata
balról-jobbra:
Ferenczi rajza alapján: 

ÁM¹ HiT-ÖDöN LeSZ-eJ  /  HiSZeL R-eMéSZ-JaVaT¹oK
Benkő és Ráduly rajza szerint:

áNoM¹ HiT-ÖDöN eL-ÉJ-E / HiSZeL Re-MéSZ-JáR-UT¹oK 
Én a leglogikusabbnak tünő: 

áNoM¹ HiT-ÖDöN eL-ÉJ-E / HiSZeL R-eMéSZ-JaVaT¹oK

...Állnom hiteden eléje, / hiszel, remélsz, javatok... (lészen) 
olvasatot  véglegesíteném.(2014.  05.  25.) Ebben a vallásos  tárgyú mondatban tényleg benne van,  ha
hittel, reménnyel állsz templomod kapuja előtt, az lelked javára lészen, s talán az is igaz, hogy a
felirat töredékes!

*

Erdőszentgyörgyi kőrovás

A székely kőfeliratok harmadik emléke, a Maros megyei Erdőszentgyörgy-i református templom
támpillérén bevésett, rovásjegyeket tartalmazó homokkő, melynek bal oldal 11,5 cm, a jobb 8 cm
magas. A rovásbetűk 2-2.5 cm közöttiek.
A felirat ismertetésére, bemutatására; Ráduly János szakavatott írását használtam fel.18 
Ebből  megtudhatjuk:  „az  írásjegyeket  1935-ben  fedezték  fel,  az  egyház  akkori  alapos
megújításakor, ... rovásírás-jegyeiről a  Ferenczi  szerzőpáros közölt tanulmányt. (In. ...)  Ferenczi
Géza megemlítette: rajzának elkészítésekor munkáját nehezítette az a körülmény, hogy a homokkő
felületét  „vékony cementes réteggel vonták be.” 1997. augusztusban – írja  Ráduly – „tüzetesen
megvizsgáltuk az emléket, s elkészítettük róla az újabb rajzot. ...  A jobbról balra haladó jegyek
meghatározása roppant nehéz, a betű vonalai bizonytalanok, ezért ebben az írásban az olvasattal
adósak maradtunk.”

18. Ráduly János: A rovás vonzásában. Korond. 1998. 54-55.
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Végül is olvasatot 2007-ben adott: KIGeS SZ (= Kegyes SZ). Az utolsó SZ betű lehet tulajdonnév
(személynév), vagy köznév (szent, szentek).19 Szerinte a ' szent ' szót régen gyakran rövidítették.
Hosszú írja:20 „Ráduly olvasatát módosítottam /kidźses/ alakra figyelembe véve, hogy a  'kegyes'-t
nem  lehet  /g/-vel  olvasni.(311)  Ezzel  azt  feltételezzük,  hogy  a  g G  korai  időkben  a  /dźs/-t  is
jelentett, ... Mivel a /dźs/>/gy/ átmenet a 12-14. században történt, (313) a felirat kora alapján a /dźs/
hangérték mellett már elképzelhető a /gy/ is.” (Vagyis akkor levezetve a -g- mégis csak -gy-!?)
Majd kijelenti; „hogy a HEGYES K /k/ betű szabályos alakja az, amiben szerepel a belső elválasztó
vonal.”-?-  (azt hiszem tévedésére nem kell kitérnem)
Na  de  térjünk  vissza  Ráduly  írásához,  és  a  fenti  két  előzmény  alapján  vizsgáljuk,  meg  a
rovásjegyeket olvasata után készített rajza18 alapján, melyet véleménye szerint meg is számoztam.

                                                                          6      5         4     3-2       1

Az első ami feltűnő, hogy a rovásjegyeket alkotó vonalakat a rovó nem zárja, vajon miért? Erre
szokták mondani, mert tudatlan másoló, hibás a véset! Hát nem! Tapasztalatom szerint, ha a rovó a
megszokottól  „eltérőt”  akar  megértetni  velünk,  azt  bizonyosan  valamilyen  módon  jelöli.  Ez  a
jelölés, megkülönböztetés ugyan rendszerelvű, de mégis egyéni, személyes karakterű. 
Példát erre a Pomáz-klisszai gyűrű olvasatomból mutatok be.8 Csallány a 3-4-5 rovásjelet így adta
meg: y a y (sz² r sz²) értelme még sem ez lett, hanem v-a, a 15.-16. y V (sz s²) jelből pedig: U lett, vagyis
a  széttagolt  jeleket  összevonva  is  lehet  értelmezni.  A másik  amit  megemlítek  az,  hogy a  pici
lényegtelennek tűnő, ezért figyelmen kívül hagyott,  hibának vélt eltéréseknek, mellékjeleknek is
mindig van értelmezhető magyarázata.
Nézzük akkor így is a feliratot: Ráduly nevét a továbbiakban rövidítem: R.  

• 1. jel R. szerint talán L, igen, alakja közel áll a homoródkarácsonyfalvai (l) rovásjelhez, de a
belső mellékvonal nincs végig húzva, így sejteti a rovó, hogy az -l- betűre, és ezáltal az üres
ᐃ alakú -k- betűre is igényt tart! Van még egy kis ∨ alakú mellékjel is a háromszög csúcsa
alatt, ami a csúccsal együtt nem szimbolizálhat mást, mint a székely k (k) betűt. A ligatúra
betűit  már  csak  a  helyes  sorrendbe  –  jobbról-balra,  felülről-lefelé  –   kell  rakni:  (k-l-k)
Ámulatba ejtően logikus tömörítés!

• 2.  jelről  helyesen  látta  R., ha  „összeértetjük”  őket,  akkor  a  fordított  J  betű  körvonalai
bontakoznak ki belőle. Így igaz, erről az előzőekből már tudjuk, hogy ez akkor az j (sz-j)
összevonás.

• 3.  jel:  „Érdekes  a  következő  végig  pontozott  vonallal  jelölt  betű.  Furcsa,  hogy  szabad
szemmel halványan látható. Talán az SZ betűt rejti magában” – írja  Ráduly. Lehetne, ha
vésete nem dőlne balra, szimbolizálva a V (v) rovásjelet, mint a kunkerekegyházi gyűrűn.8  

• 2.-3. jelet akár össze is vonhatjuk egy jellé, ligatúrává: \  j (sz-j-v). Megjegyzem  Hosszú
könyvének 6.3-4. ábráján, hivatkozva Rádulyra,(314) már pontsor nélküli a felirat. A ligatúra
így sem változik, mert ez esetben a „v” bal oldalát a 4. jel jobb oldala szolgáltatja.

• 4. jel szintén ligatúra lesz: R. a G betűre gondolt, ami helyes is, a mellékvonala viszont balra
felfelé megtörik ' — ' jelezve záródási szándékát a balra dőlő j szakállával, vagyis az A (a)
betűt  jelölné,  de  nem a  szokásos  alakút,  hanem  olyat;  amilyen  a  berekeresztúri  felirat
BALOG szavában van.21 A ligatúra így jelentheti a (g-a), a baloldallal a (g-a-sz) betűsort is. 

19.  Erdélyi – Ráduly: i. m. 84.
20.  Hosszú G.: az i. m. 62-63.
21.  Ráduly J.: az i. m. 88.
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• 5.-6. jel (r). R. a világosan értelmezhető: S-t, SZ-t és az (R?)-t jelölte meg. Én a bemutatott

pomázi példa alapján a \ s jeleket összevonom µ -r- betűvé. A rovó ezt az amúgy is kicsi 2
cm-es jelet, azért dönthette meg balra, hogy valamennyivel hosszabb vonalakat húzhasson. 

Írjuk fel a kőfelirat rovás jelsorát22 balról-jobbra: 

K-L-K  SZ-J-V G-A-SZ  R
                                                               1              2-3          4         5-6
hangzósítva:            KeLeK SzoJ ViGASZéR, azaz (ha) Kellek, szólj vigaszért!

Feltűnő,  hogy  a  felirat  szinte  teljes  egészében  ligatúrákból  áll,  hasonlóan  a  felsőszemerédi
kőfelirathoz. Azt hiszem most aktuális idéznem Ferenczi Gézát: „A betűösszevonások nem a rovás
műveletének meggyorsítása érdekében születtek. Sokkal inkább a rovó személy rendelkezésére álló
felület ésszerű kihasználása igényelte ezt. E betűösszevonások egyéniek.”23 Ez különösen igaz az 1.
jelre.

Talán  nem vagyok  egyedül,  ha  ezt  a  feliratot  tartom a  közép-kori  székely–magyar rovásbetűs
egyházi írás egyik legautentikusabb, rótt emlékének (a másik a szemerédi), „ahol a rovó mesterien
alkalmazta  egyéniségét  összerovásaiban,  igazodva  az  írásrendszer  évszázadok  során  letisztult
logikai rendszeréhez, élve az egyéni kifejezésmód rendszerelvű szabadságával.”24 
Kaposvár 2014. 06. 09.
                                                                                                      Delibeli József
                                                                                                     okl. építőmérnök

A rovásbetűk jelölésénél  felhasználtam dr.  Hosszú Gábor  székely-magyar,  Kárpát-medencei  és  kazár  rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlap webhelyről. 2009.
Az idézett mű lábjegyzetét szám/oldalszám közlésével, vagy zárójelben adtam meg.
Az első közlés (kéziratban) lábjegyzete már pótolva, a fellelés, (megjelenés) helyével. (2015. 04. 14.)

22. Az olvasatot 2014. 06. 02.-án véglegesítettem.
23. Ferenczi G.: az i. m. 33.
24. Idézet a 8. lábjegyzet alatti írásomból.


