
NOVOCSERKASZKI ROVÁSEMLÉKEINK

Kétségtelen,  csak  a  székely  rovásbetűkkel  sikertelen  kísérletek  maradtak  volna  eddigi  Kárpát-
medencei,- avar,- és székelyfelirat rovás olvasataim,1 ha nem használtam volna fel  – elsősorban
Pletnyova és  más  orosz  tudósok –  az  ugyan török  nyelvűnek  tartott  „kazár  írás”  hangértékeit,
magyar hangzóként! A korai rovás emlékeinkre különösen igaz az elsődleges székely rovásjegyek –
nikolsburgi  ábécétől  számított  –  kevés  számú előfordulása.  Ezt  jól  példázza  a  Csallány  Dezső
olvasatait felülvizsgáló írásom,2 amiben a 77 alkalmazott rovásjel változatból 30 kazáriai, de a 37
Kárpát-medenceinek nevezett jelből is csak 21 a székely; pedig a tárgyalt feliratok nagy része már a
középkorba esik. A szarmata, avar, honfoglalás koriakon csupán 4 az előzmény nélküli.
A korai,  székelytől  eltérő,  nagyszámú  rovásjegyek  Kárpát-medencei  jelenléte  azt  jelenti,  hogy
azokat előzően hun, avar néprészeink, Árpád-magyarjai hozták magukkal.
Akkor  nincs  más  feladatunk,  mint  a  hazatérők  írástörténeti  leleteit  időben  és  térben visszafelé
követni, felkutatni azok elsődleges földrajzi helyét és az ahhoz tartozó népet!  
A legközelebbi  „átmeneti”  szálláshelyeink:  Levédia,  Etelköz,  a  Kazár-térség,  ahol  a  hun-utód
onogur-,  a  kaukázusi  szavárd magyarok,  „birodalmi alapítók”,  de társult  népek biztosan voltak.
(Kánnai Zoltán)
„Bár a szovjet tudósok, mint KUZNECOV, ARTAMANOV, MALOV, és SČSERBAK, egész sor
írás-emléket dolgoztak fel, egyik sem tesz említést még csak lehetőség formájában sem arról, hogy
a lebédiai vagy etelközi magyarságnak vagy szabíroknak talán néminemű közük lehetett volna a
leletekhez.  Legtöbbnyire  kazár  írásnak  tekintik  a  feliratokat,  s  csak  SČSERBAK  emlegeti
leginkább a besenyőket, esetleg protobolgárokat. Megoldásaik kétségtelenül török nyelvűek.” 3 
Magyar részről Ligeti Lajos és Bartha Antal foglalkozott némileg a kazár írással, valamint Erdélyi
István  régész is  tisztázott,  sok írás-emlékkel  kapcsolatos  kérdést.  Ezek összefoglalója:  Uő 25-30.
Sajnálatos,  hogy  tudomásom szerint,  nem  hívtuk  fel  az  orosz  kutatók  figyelmét  azok  magyar
voltára, sőt némelyik tudósunk még „törökebb” megfejtésekre pazarolta tehetségét! 
Célom, ezen írás emlékekből a lehető legtöbbet ismertetni, és igazolni azok magyar nyelvét!
A novocserkaszki múzeum kincsei között szerepel két cserép-kulacs. „Sokkalta nagyobb érték a
rajtuk lévő ősi, titokzatos felirat.” Mindkét kulacs rovásjegyeit valamilyen hegyes, éles eszközzel
vésték, karcolták a már kiégetett cserépkulacsokra, az edény fülei közt a homlokzat peremére.
Hasonlít hozzájuk a HAMPEL J. által közölt, Magyarországon talált analóg kulacs, az egyik Horgos
melletti sír mellékleteként. 4 

A novočerkasski kulacs.

Az égetett agyag kulacsot 1909-ben véletlenül találták a Salsk–Tsaritsyn vasútvonal építése során,
pontos lelőhelye ismeretlen.5 
Vékony  ismertetése szerint: az egyik oldalán lapos, másik oldalon domború kőbordákkal díszített
kulacs, a novocserkasski múzeumban található.6 Testének szélessége nem haladja meg a 8 cm-t,
átmérője  pedig  a  30-35  cm-t.1/243 A kulacs  jobboldali  felén,  a  jobb  oldali  fül  alatt  rovásfelirat
található.3/243 „A felirat megfejtését többen-többféle nyelven kísérelték meg olvasni...
Bernštam:  ʻUmu  Ačy  Antu  tekintélyes  ant  követ,  (aki)  a  kettős  falú  (második)  városban
(Sarkelban?)  élʼ,  Räsänen:  ʻolcsó,  gyönge,  rossz  ezüst  (van)ʼ4/243 mindkettő  türk  nyelven.
Turčinanovnak  kaszog,  …  Figurovszkijnak  glagolita az  „olvasata”.  Ščerbak  a  türk  rovásírás  és
Németh Gy. nagyszentmiklósi olvasatai alapján kísérletezett:  (e)lč(i) j(e)mä ata(ä)č j(e)mä b(u)qa
(ü)č(ä)v(i) ʻ Elči és Ata-äč Buqa – (ők) hárman.ʼ6/243 

1.  Ezek az írásaim a magyarostortenet.gportal.hu 2014. II. n. évétől folyamatosan megtalálhatók.
2.  Delibeli József: FELÜLVIZSGÁLTAM Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf 
3.  Fehérné Walter Anna: magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/anyamyelvunk/item/3492-az-ékírástól-a-rovásírásig-1-köt
     Dontól innen, Lajtán túl. 22.
4.  Fehérné.: az i. m. 30-32. 
5.  s155239215.online.us/turkic/30_Writeg/Codex_EuroAsiaticDon_En.htm D7.
6.  Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. Bp. 2004. 243-252.
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„Tény azonban, hogy a kazáriai rovásírásnak sok kapcsolata van a nagyszentmiklósi írással, nem
véletlen, hogy Ščerbak és Klaštornyj is ennek segítségével próbálkozott.” 
Vékony is a nagyszentmiklósi olvasata ismeretében indít:

a, . . . d, . d, . . . d, v . . . n¹
Ebből  a  kiindulásból  kereste  a  nyelvtani  és  lehetséges  nyelvi  összefüggéseket,  az  ismétlődő
végződésekre. „Ez az ismétlődés ugyanis olyan nyelvre enged következtetni – írja –, amelyben az
igeragok  és  a  birtokos  személyragok  azonosak  a  személyes  névmásokkal,  illetve  azokból
származnak. … A szóvégi -d egyébként is elsősorban a magyart  tehetné gyanússá (iszod), erről
azonban a személyes névmás más alakja miatt le kell mondanunk. Hasonló okok zárják ki a többi
(esetleg számításba jövő) finnugor nyelvet is. … Ščerbak szerint a kazáriai rovásfeliratok elterjedési
területén a kazárok, alánok, cserkeszek, bolgárok, magyarok és „kazár besenyők” éltek.1/246 Ezek
közül  a  feliratok  a  bolgárokhoz, besenyőkhöz,  kazárokhoz,  a  „kazár  besenyőkhöz”  és  a
magyarokhoz kapcsolhatók csak szerinte.” 2/246

Nos Ščerbak érvei ellenére, Vékony szerint: „csak valamilyen török nyelvvel számolhatunk.”
Ennek megfelelően kereste és vezette le az ótörök, bolgár, baskír, csuvas stb. nyelvekre hivatkozott
magyarázatait, … miszerint a novočerkasski kulacs felirata az alábbi formában olvasandó: 

a!   iširmiδ   biδ   iširmiδ   vošadan
'Ó, iszunk mi, iszunk (e) vosából!'

Végül  megállapítja,  hogy  „Feliratunk  Kazária  (egyik)  török  nyelvének  első  olvasott  emléke.
Jelentőségét elsősorban ez adja (amennyiben kiindulópont a további feliratok vizsgálatánál), azon
tény megállapítása, hogy a kazáriai rovásírás mintegy átmenetet képez a Kárpát-medencei és a türk
között.” 
Úgy gondolom, Vékony „összehozott” etimológiás olvasata nem fogadható el. Egyrészt, mert nem
sok kísérletet tesz a magyar olvashatóság érdekébe (pedig erre Ščerbak figyelmeztet), másrészt meg
régóta az a véleményem, hogy a „vosa ~ vošo/u ~ vašä „ vándorszós italnév meghatározása itt is, és
Nagyszentmiklóson is helytelen! De logikátlannak tűnik az is, hogy egy ilyen rövid olvasatban, két
azonos alakú szó változatlan jelentéssel ismétlődjön! 
Ezek  után  a  kulacs  feliratát  megkísérlem  (az  általam felismert),  „kazáriai”  hun–magyar  és  a
székely–magyar rovásbetűkkel olvasni.
Én  a  Vékony  által  közölt  jelsort  két  helyen  javítottam.  Az  első  rovásjel  Artamonovnál: -a-,
Vékonynál: -ß- alakú, pedig rá hivatkozik. A 3. és 9. jel egyforma, valószínű Vékony könyvében a 9.
jel csak nyomdahiba miatt nem egyezik a 3.-kal. Az első jel fölötti szóelválasztó pontot én mellette
jelöltem.
Az így módosított felirat:

N  d  s  æ  v • x  M  Ä  s • x  b • x  M  Ä  s • a
                                                   16    15    14   13    12     11     10       9       8        7      6        5       4        3       2         1

Vékony elfogadott rovásjelét ( )-be, a kifogásoltat [ ]-be, az én meghatározásomat ( )-be adom meg.
Rovásjelei közül az alábbiakat elfogadom: (valójában kazáriai jelek is.) 

• 4.,  10.  (m)  és  a  2.,  8.,  14.  (s/š)  jelet.  Ez  utóbbit  ide  sorolom  annak  ellenére,  hogy
Pletnyovánál  -cs- hangértékű, mert egyetértek  Vékonnyal, hogy  „Az  š jele a türk -ič, č,
illetve a székely zs jel rokona, közöttük világos leszármazási kapcsolat áll fenn.” 7 
A 15. (d) jelet feltételesen, mert: „hasonlóan rokontalan a d jele is, e jel egyébként is csak
a kazáriai feliratokon fordul elő.” 8 

Hamar belátható, hogy az írásjelek nagy része azonos a Pletnyova-féle rovásbetűkkel.9

• 1. jel (l) ~  [a/ä] ~  Vékony  a türk rováshangot alkalmazta.  Pletnyovánál  hangértéke:  -ль-,
Ščerbaknál: -l-,6/243 azonos a pomázi és felsőszemerédi felirat 5. ill. 13. -l- jelével is.2

7.   Uő 251.
8.   Uő 252.
9.  Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai. II. Miskolci Bölcsészeti Egyesület. 1998. 95. (Pletnyova 1981, 49.)
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• 5.,  7.,  11.  jel  (a/á)  ~  [δ] ~ több  olvasatomban  is:  deszki,-  ladánybenei  gyűrű,2 avar

csatkarika,10 a-nak bizonyult.
• 6. jel (t) ~ [ b] ~, a b jele ebben a formában ismeretlen a türk rovásírásban, az m jelét írják

hasonlóan. Gondolhatunk arra, hogy a b ~ m váltakozás.1/252 
• 12. jel (b) ~ (v) ~ ez még összevethető, vagyis (b/v).
• 13. jel (k) ~ [o/u] ~ látható az alábbi stanicai kulacson is.
• 16. jel  (k+i)  ~  Vékony a nagyszentmiklósi  N [n¹] jelét  azonosítja a kulacs 16.  N jelével.

Ščerbak e jelet i-nek határozta meg.6/243  Pletnyova készletében ehhez hasonló az ívelt szárú
Ч (i/ü), én inkább az S alakú Ч+K = N (k-i/ü) ligatúrának fogadom el.

Nézzük az eddigiek alapján a jelsor hangértékeit balról-jobbra, a rovásjelek nagybetűvel,  Vékony
elfogadott jeleit megkülönböztetve:

 L/J/  •  S * M A  •  T A  •  S * M A  •  B K S  D  K-I
Az első egytagú szót hamar behatárolhatjuk. Szóba jöhet -l- esetén az egyesszám 3. személyű ige:
áL, (áll), éL, üL vagy eL (Le) igekötő. Egy esetleges Ⴤ (j) esetén igei felszólító mód: áJ, (állj) éJ,
(élj)  üJ,  (ülj),  melléknévként:  úJ,  (Jó),  indulatszóként:  eJ,  aJ,  de  csodálkozhatunk  is:  Jé  és
mutathatjuk is; iJ, oJ (ily, oly). Könnyű a negyedik szó feloldása: BéKéS iD K-I azaz békés, idd ki.
Itt mindjárt szembe is tűnik, hogy a szóelválasztó pontok lehetnek mondatrész elválasztók is! Akkor
ez a lehetőség felmerülhet a második és negyedik szónál is! 
A második és negyedik szó értelmét befolyásolja a köztük lévő harmadik, mely: aTA ~ íTA ~ oTA ~
uTA értelmű, tehát nem feltétlen igei cselekvés. A -ma szóvég alapján gondolhatunk időhatározóra,
-ma végű főnévre: koma, lakoma, kocsma vagy -ma végű birtokra; valakinek a …-ma.
Meg kell határoznunk a visszamaradt 3. és 9. rovásjelet, mely Pletnyovánál és Ščerbaknál is -j-, de
valójában ligatúrának kell lennie. Vékony szerint: „két különböző jelből lett összekapcsolva r +a. Az
utóbbi jel aligha választható el a felirat első jelétől, a mellékvonal egy x-vel írott ligatúrától való
elkülönítés miatt kerülhetett ide.” Nem is értem mire gondolt!
Akárhogy is nézem, legalább két mellékvonalat nem is vett figyelembe!
Véleményem szerint  hármas  ligatúráról  van  szó.  Felbontására  sokféle  variációt  állíthatunk  elő.
A teljesség igénye nélkül mutatok néhányat:  q+V+r  (r-d-k) ;  q+ q+ r (r-ö-k) ;  q+Z+r  (r-s/cs-k) ;
F+b+ y (sz-d-t) stb., melyeket csak tovább bonyolít, hogy az ' b ' lehet: -b-; a ' q ' pedig -k- és -ö- is.
A felállítható bőséges menüből majd azt a három betűt kell kiválasztani, amely ugyan ismétlődik, de
mégis külön-külön értelmű és még kapcsolatba is hozható a kulacs funkciójával! 
Az elemzések alapján: az  q+D+  r (r-l-k) összetételű ligatúrát találtam erre egyedül alkalmasnak,
melyben az r (r) székely írásjel, az ' D ' alak, mint az 1. jel csak jelen esetben fejen áll. A harmadik
jel q (k) szintén ismert betű, ott van a karcagi csatkarikán, a budapesti hun fibulán. 

A ligatúra helyes összetételét igazolja, hogy a Ä jel mindegyik mellékvonala fel lett használva, a
pici keresztirányú mellékjel pedig azt jelentheti, hogy a megjelölt vonalkát kétszer kell figyelembe
venni, mely így is történt; az -l- és a -k- betűk bal alsó mellékjele esetén!

• A 3. és 9. jel tehát (r-l-k) hármas ligatúra. 
Így a felirat betűsora már teljes:

     L  •   S R-L-K M A  •   T A  •   S R-L-K M A •  B K S   D   K-I
                                                 1           2         3           4    5           6    7          8         9          10  11      12  13  14    15        16 

hangzósítva:            eL • SeReL  KoMA  •  oTA  •   SíRLaKoMA  •  BéKéS  iD KI
vagyis:                            El, sörrel koma, ott a sírlakoma békés, idd ki!              
archaikus olvasatot kapjuk. 
Az  első  rovásjel  helyes  -l- hangértékét  visszaigazolja,  a  hármas  ligatúra  -l-  jele  is.  Némi
magyarázatra szorul az „ota”.  Detre Csaba  nyelvi tanulmánya alapján hun névmás: az (ott távol)
jelentéssel.11 Az í betű természetesen a veláris: ¹í. 

10.  Delibeli József: A karcagi avar karika más olvasata. Dobogó 2013. (XII. évf.) február-március. 28-30.
       www.leventevezer.extra.hu/Csatkarika.pdf
11.  Detre Csaba: Hun szavak, szövegek. Turán Új (VII. évf. 2. sz.) 2004. 119.
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Ezek szerint a kétfülű agyag kulacsot sörrel töltve tehették a távozó halott  koma mellé,  hogy a
békés túlvilági lakomáján legyen mit innia. Mivel az írást utólag karcolták a kulacsra, talán még azt
is feltételezhetjük, hogy saját sörös kulacsával küldik a másvilágra; e biztató magyar nyelven rótt
útravalóval. 
Kora alapján (9.-10. század), és ismeretlen lelőhelye ellenére azért valószínűsíthetjük, hogy a kulacs
valamikori  magyar  szállásterületről  kerülhetett  elő.  A felirat  mégsem valamelyik  török nyelven
íródott mint Vékony vélte; hanem magyarul! Sajnálatos, hogy a meghatározó rovásjeleket, a magyar
nyelvet figyelmen kívül hagyva, helytelenül azonosította; s így a divattá vált, ha nem magyar, akkor
csak valamilyen; türk, ótörök, bolgár, csuvas-szemlélet egyik elismert követőjévé vált!

A Stanica Krivjanskaja-i kulacs.12

Mindjárt tisztázni kell egy félreértést. Vékony ismertetése szerint, a kétfülű agyag kulacsot 1942-ben
Stanica Krivjanskaja közelében találták, onnan került a novočerkasski múzeumba. Tulajdonképpen
ez a kulacs azonos a Bakay könyvéből idézett, a 81. képen megnevezett novocserkaszki kulaccsal.
A továbbiakban maradjunk Vékony megnevezésénél. Szájrésze alatt 29 jelből álló bekarcolt felirat
látható.3/253 „A felirat olvasatát először A. M. Ščerbak kísérelte meg:4/253 

[bq-]qïmï(z) qïmïz üšä bädük avïzïqa... tuldïra ič ʻ
… kumisz, ...kumiszt e nagy nyílásba... öntve (töltve), igyál!ʼ

Az eredetihez hű, interpretált rajzát G.F. Turčaninov közölte.5/253 A feliratot balról jobbra olvasta: 
xcumigqan zăjc Lăjuk zauǝ Kuuăj l'an cbk l'ancpc a

ʻKuu nemzetségbeli Lγjuk harcos korsója, (aki) híres voltʼ 

A rovásjelek a mayaki kő, és edény feliratokhoz hasonlóak, kaukázusi, kelet-európai népé lehet.5., D 8.

Vékony mindkettőjük olvasatát helyteleníti.                                                                                       
„A ligatúrák figyelembe vételével olvasatunk a következő:

vo . odanu, δv, u, danu, . . . δ, in/ni . ., etc. 
„Ennyiből is egyértelmű, hogy ez a felirat nem lehet török … világos és egyértelmű osszét (~ alán)
olvasati  lehetőségünk van: vo.odanu  δәv u danu...  /  ʻvo.o-víz tiéd,  víz...ʼ danu,  a mai osz. don
ʻfolyó, víz ʼ jelentésű.” 
Majd  hosszas  fejtegetéseken  keresztül  eljut  oda,  hogy „Feliratunk danu-ja tehát  az  alán  'víz'...
lentebb: ... a vo.o-danu ... nem feltétlenül valamilyen vizet jelöl, jelölhet másfajta folyadékot, italt
is. Ebben az esetben kézenfekvő ugyanarra a folyadékra gondolnunk, amelyet a nagyszentmiklósi
feliraton ismertünk meg m. vosa, szl. vaša alakban, … itt voša formában kerül elénk. Ekkor az első
szót vošo/u-danu-nak olvashatnánk, s a danu-t ' italnak ' értelmeznénk.”
Nos, akkor most álljunk meg, mert a továbbiak nem kívánom; Vékony négy oldalon át tartó víz és
ital  fejtegetéseit,  magyarázatait,  feltételezéseit  ismertetni,  azon  kívül,  hogy  közlöm  a  kulacs
feliratának Általa „meghatározott” teljes szövegét:

vošudanu δav ū. δanu čariδ niuzag. δaxičan Uačag bafista-a
 ʻ „vosu” -ital tiéd. (ez az) ital éltesse (az) ivót. Teneked (magadnak) Uačag írta be eztʼ

Mint mondja: „Maga a szöveg nem kíván különösebb magyarázatot. E kulacsfelirat egyértelműen
bizonyítja,  hogy  Kazáriában  a  rovásírást  nemcsak  török  nyelvű  népek  használták,  ezért  nem
érthetünk  egyet  Ščerbakkal,  aki  az  alánokat  és  a  cserkeszeket  (kasszogok)  kizárja  a  rovásírást
használó népek közül.”1/266 

Már az előzőek során is kétségbe vontam Vékony „ vosás „ vándoritalos megfejtésének helyességét.
Tartom,  és  igyekszem  a  továbbiak  során  is,  az  általam  hun–magyarnak tartott  rovásjelek
hangértékével, ezt a feliratot is olvasni.
Mindenek előtt össze kell vetni a Vékony, a Turčaninov és a Bakay könyvében található: Pletnyova-
féle jelsorok eltérő jeleit, mert azok befolyásolhatják a végeredményt. 

12.  Vékony G.: az i. m. 253-266. 
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Vékony rovásfeliratát nem ismétlem meg, az – egy-két eltérést kivéve – alakilag egyezik az általa is
kiindulásul elfogadott Turčaninov jelsorral, amit Zsivko Vojnikov könyvéből másoltam ki.13 

Turčaninov interpunktált jelsora alatti számozásban külön kiemelve: megvastagítom a tőle eltérő
Pletnyova jelek sorszámát, melyek rovás alakjait lásd az alatta levő képen: 

         s t W f  b ׃ K c  æ • N  c H d ׃ K X í • d j d c N  Y • æ v d •P Y æ S æ v
                  30  29  28   27  26    25  24   23      22  21  20 19    18   17  16      15  14  13  12  11   10       9   8   7        6   5   4     3   2   1

A novocserkaszki kulacs rovásírásos felirata.9 

Láthatóan az orosz szerzők jelsoraiban is vannak alaki eltérések, egyesség csak abban van, hogy a
felirat 30 rovásjelből áll. Mégis az ő jelsoraikból kell kiindulni.

13.  Zsivko Voinikov: Alano drevnebolgarszkoe piszmo. Bulgária 2009.
       http://translate.googleusercontet.com/translatec?hl=hu&sl=ru&u=ht... Letöltve: 2010. 09. 17.

http://translate.googleusercontet.com/translatec?hl=hu&sl=ru&u=ht
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Válasszuk ki  azokat  a  rovás  jeleket  Pletnyova készletéből,  amelyek alakilag  azonosak mindkét
orosz szerzőnél:
Az 1. jel (b), a 3. (j, vagy n), a 4., 9., 23. jel (k), az 5., 10. (m), a 7., 15. (a/ä), a 12., 21. (z), a 14.
(s), a 16. (b), a 17. (d), a 20. (o/u), a 26. jel  Turčaninovnál (t),  Pletnyovánál  b+n  (n-t/t-n) alakú
ligatúra. A 28. (d), a 29. jel (r) és a 30. (cs). A 3. jel egyszerűsített változata a lippói orsógomb 12.
(n) jelével azonosítható.14

Kiindulásul nézzük meg, hogyan néz ki jelsorunk ezen betűk hangértékével, balról-jobbra: 

                               B  *  N  K  M  *  •  A/Ä  *  K  •  M  *  Z  *  S  A/ä  •  B  D  *  :
                                               1     2    3     4      5     6            7         8    9         10   11  12  13  14     15           16   17  18

                                                                   *  O/U  Z  *  : K  *   *  :  T/T-N  *  D  R  iCS
                                                                 19     20      21  22      23   24  25            26        27  28   29     30

Próbáljuk meg a rövid, egytagú szavakat olvasni, melyekben csak egy-egy rovásjel a kérdéses.
A negyedik szó: ' B D * '. A 18. jel Turčaninovnál (T.) K, Pletnyovánál (P.) p alakú. A K jel lehet a
kazár -k-, a türk -a-, a székely írásban a veláris -ak- vagy (aj, ij) jele.15 A p jel Pletnyova készletében
hang nélküli, a székely rovásban: -¹i/j-.
Láthatóan a „kétféle” rovásjelnek csak egy közös olvasata van: a  -j-; ezzel viszont jól kiegészíthető
a szó harmadik, hiányzó hangja: BoDu¹I/J, ami nagyon is összhangban lehet a kulacsban tárolt ital
következményeivel. A 18. jel tehát (¹i/j). T.-nál ezzel azonos a 25. jel is, P.-nál a mellékvonal csak
alul  van,  mintha  az  -¹i/j-  fejen  állna.  Esetleg  T.  jelalakja  feloldható  tükrözött  j+K (¹i/j-ak)
ligatúraként  is  –  erről  bővebben  az  2-es  hivatkozás  alatti  írásomban  –,  olvasata:  BoDuJ-AK.
(Valószínű  e  hasonló  jelek  eltéréseit  a  mélyebb,  sekélyebb  karcolatok,  láthatásbeli  különbségei
adják.)

• Akkor a 18. és a 25. jel (¹i/j) vagy (¹i/j-ak)
A hatodik szó: ' K * ¹I/J ' vagy ' K * ¹I/J-AK '. A 24. jel lehetne -z-, mint a 20., 24. jel, de azoktól
eltérően  P.-nál  csak két mellékvonala van; de nem is nagyon illene a -z- a két veláris jel közé:
KaZaJ, KoZoJ, KuZuJ stb. Felvetem a KaCaJ, KaCaJ-AK szóalakot, amelyben a kétvonalas z (C),
inkább -c- hangértékű lenne. Talán igazolja az eltérő hangértéket, hogy általában a kazár-kori (z)
rovásjel három, vagy több mellékvonalú. Vagy talán, ez a C (c) jelalak előfutára lenne a székely -cs-
rovásbetűnek, s nyelvtanilag magyarázható a kazaj-kacaj?  

• A 24. jel akkor (c, vagy z?) .
A hetedik szó a 26. -t- betűvel: ' T * D R iCS ', ismeretlen rováshangunk a 27., mely a görög Φ-re
hasonlít. Felbonthatjuk talán kazár összerovásként M + w (sz-m²) alakúra, mellyel olvasatunk: lehetne
a „Te SzáMoDRa iS”,  ha figyelembe vesszük  Vékonynak a  30.  jelre  vonatkozó megállapítását,
miszerint: „az utolsó jelet korábban  š-nek olvastuk.”16 (Csak megjegyzem, most ez a  s jelalak a
türk  t+t (a-a) ligatúra lett nála!)  De, ha a 26. jel (t-n, n-t) és elfogadjuk a 27. jelre  Vékony  '  f  '
meghatározását,  akkor  a  jól  illeszkedő  „iTeN  vagy  iNeT FőDeRiCS”  azaz:  itt,  innét  földeríts
(felvidíts, jó kedvet csinálj) olvasatot kapjuk. 

• Így akkor a 26. jel (t-n vagy n-t), a 27. pedig marad -f- betűnek.
Nézzük jelsorunk most már eléggé ismert második felét:

BoDuJ-(ak) : * O/U Z * • KaCaJ-(ak) : iTeN FőDeRiCS 

Az  ötödik  szóra  ráérezhetünk  a  mondat  értelméből,  hogy az  a  hozni,  vagy húzni  igével  lehet
kapcsolatban.  Ha  a  19.  jelre  elfogadnánk  Turčaninov  -a/ä-  hangját,  akkor  két  magánhangzó
következne egymás után, ami nem értelmezhető. Pletnyova hajlított, ívelt vonalú, székely as-szerű
jele viszont nem található a kazár, Don–Kubán-i jelek között.

14.  Delibeli József: A „szédűt” lippói orsógomb. www.leventevezer.extra.hu/Lippo.pdf
15.  Csallány Dezső: A székely magyar rovásírás története, Arch. Ért., 1966. 36-46.
16.  Vékony G.: az i. m. 262.
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Hasonló, de egyenes vonalú az ótörök, jeniszeji (č, ğ), amit a székely F (as) rovásjegyének tartanak.
Pletnyova jelével azonos alakú a Noin Ula-i 34. számú hun jel.17

 (É–Mongólia, a hun királyi család,
és arisztokrácia sírjait ásták itt ki.) 
Mivel a szó a hozni, húzni igével értelmezhető, így a 19. jelet h-nak elfogadhatjuk. 
Talán nemcsak alaki, hangtani, hanem rokoni kapcsolat is van a magyar  Q (h) és a hun rovásjel
között! A szóvégi 22. jel Vékonynál -n¹-, de az előző fejezetbeli, a novočerkaski kulacs 16. jeleként
meghatározott (k-i) ligatúra és T. jelalakjának: -ny- hangértéke is fennállhat. (ezt lásd majd a majaki
amforánál).
Így az ötödik szó olvasatai, Vékonynál: HOZoN; T.-nál: HOZoNY, míg P.-nál: HUZ K-I (igyál).

• 19. jel tehát (h), a 22. meg (k-i) lesz. 
Az egész mondatrészt összeolvasva:

legfrappánsabb a:  BoDuJ-(ak) :  HUZ K-I • KaCaJ-(ak)  :  iTeN  FőDeRiCS, 
vagy:                     BoDuJ-(ak) :  HOZoNy • KaCaJ-(ak)  :  iNéT  FőDeRiCS, 
de:                         BoDuJ         : HOZoNY • KaCaJ          :  T, FőDeRiCS               és más variációk.
Ez utóbbi esetben viszont azt kellene feltételeznünk, hogy a rovó a -kacaj׃ t- szónál a szóelválasztó
jelet  helytelenül  tette  ki,  ami  valószínűtlen,  mert  azt  a  három  függőleges  ponttal  még  ki  is
hangsúlyozza! 
Így betartva a szóköz jelölést a mai fülnek érthetőbb:

„ bódúj, húz ki, (igyál) kacaj iten főderics ” (itten felvidíts)  olvasatra voksolhatunk.

Az első mondatrész második szava: ' A * K '. Az ebben lévő 8.  T. jel megegyezik az elsővel, ami
alapján az olvasat: ' A B K '; értelmetlen. P.-nál viszont a 8. jel megegyezik a 25.-el, amivel ' A J K '
azaz:  -ajk-, -ajak-, esetleg -ajk(a)-, ajak(a) olvasat lehetne. Megjegyzem a CzF. szerint az  -ajk-, az
archaikusabb.                                                                      
Az ezt követő harmadik szónál nem egyértelmű, hogy a 11. és 12. jel között van-e elválasztó pont.
(Vékony alul jelöl, a többiek nem.)  
Mindenesetre a harmadik szó ismert betűi: ' M * Z * S A/Ä '.  Turčaninov 11. jele  Vékony szerint
megegyezik a nagyszentmiklósi N -n¹- jelével, szerintem a kazár Ч (i/ü) jellel, értsd ívelt vonallal.
Pletnyova jelalakját nem tudtam azonosítani. (talán -é- lenne?) 
A 13. jel mindkét jelsorban teltebb, eltér a hasonló alakú, de keskenyebb 20. jeltől, azzal akkor nem
is egyezhet. Vékony jelsorában ezt az R alakot kazár r-nek határozta meg, gyakorlatilag hivatkozás
nélkül, a „cariδ”  (éltet) szóból kiindulva. A novočerkasski kulacsnál viszont az ugyan ilyen alakú
15. jelnek -d-  hangértéket adott! 
Próbával döntsük el, hogy melyik a megfelelő:
Nézzük először az -r- hangértékkel, bevonva a második szót is: 
'  A J  K  • M  n¹ Z  r S  A/Ä '   azaz:  AJK(a)  • Mon,  eZereSÄ (ezerszerese)  lehetne az olvasat,
feltételezve a helytelen szóelválasztást, ami az előbb sem volt el fogadható. Valószínű, hogy a rovó
miután végzett, visszaellenőrizte írását, s szükség esetén korrigált is volna! Így el kell fogadni a
szóelválasztást helyesnek! 

A -d- hangértéket behelyettesítve: ' A J K • M I/Ü Z d S A/Ä '  azaz: AJK • MIZedeSÄ mézédese
(a török ä= e) olvasatot elfogadhatjuk.
A 13. jelre ez esetben igazolható a -d- rovás hang, így akkor még egy megerősítést is kapott az
előző kulacs -d- hangértéke!
Ezek után érthető, Vékony azért változtatta meg a novočerkasski d (d) rovásjelének alakját az attól
eltérő  R  alakúra,  hogy ne tűnjön fel,  hogy a  „čariδ” kiolvasásához nem  d-re,  hanem  r-re  volt
szüksége. Azt hiszem Vékony R (r) jelalakját törölhetjük a kazáriai jelsorból, ha csak, máshol elő
nem fordul!

• 8. jel (k), a 11. jel (i/ü), a 13. pedig mégis azonos Vékony novočerkasski (d) betűjével.

17.  http://en.wikipedia.org/Noin-Ula_kurgans
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Most már csak az első szót kell értelmezni: ' B * N K M * '.
A 6. jel valószínű ligatúra lesz. Felbontható az eddigiek alapján ú + N  (k-i/ü-d) betűkre. A N (k-i/ü)
ismert  az  előző  kulacsról,  a  -d-  megegyezik  a  deszki,-  a  Székesfehérvár-maroshegyi  és
kunkerekegyházi gyűrűk ú (d) jelével.2 Akkor a 6. jel (k-ü-d), valóban ligatúra. 
A 2. jel  T.-nál  egyezik a 4. (k) jellel (most nem értelmezhető).  Pletnyova  enyhén hajlított S-nek
jelöli, mely alak azonos a szkíta–alán–óbolgár táblázat egyik -n-  jelével.18 
Vékony  szerint:  „A kazáriai feliratokon ismeretlen a nagyszentmiklósi o/u  o  jel.  Viszont gyakran
előfordul feliratunk alakja, mely a megkülönböztető vonalkától eltekintve (S) szorosan kapcsolódik
a székely o jel változataihoz, s az arameus wāwhoz is, s valójában a nagyszentmiklósi jeltől sem
esik távol.” 19 Közölt æ jele inkább a türk -sz¹- jelével egyezne.(megjegyzés tőlem)
A 2.  jelet  egyértelműen  csak  a  szó  értelméből  tudjuk  meghatározni.  Nézzük  milyen  variációk
lehetnek: ' B * N K M   K-Ü-D '. A szó második részének olvasata: NeKeM KÜD (küld), ha a 2. jel
a szkíta -n-, akkor „eBeN nekem küd” az olvasatunk. Ez elvethető, mert ekkor egymás után két
különböző  alakú  palatális  -n-  betű  állna.  A szó  második  feléhez  igazodva  magánhangzót  is
várhatunk: „eBÖ (ebü) nekem küd”. Ezt valószínűsíti, hogy a 2. jel valamikori ü/ö hang lehetett,
melynek S-szerű alakja nem állhatott messze a nikolsburgi ü > ö hangfejlődést véglegesítő; -ö- betű
szögletes W (߆) alakjától! 
De gyanússá  teszi  a  jelet  a  dőlt,  enyhe  „s”  alak,  mely  nagyon  is  összevethető  a  középkorban
használatos /  (r)  rovásjegy (Kájoni II.,  Kaposi  II.,  Dési  ábécé),  kurziválódott,  balra  dűlő  ᔑ (r)
betűjével (Kaposi I.).20 

• A 2. jel (ü/ö) vagy (r), a 6. (k-ü-d) ligatúra:
Az egész felirat akkor így néz ki:

B Ö/R, N K M  K-Ü-D • A J K • M I  Z D S Ä • B D J : H U Z K-I • K C  J : T-N  F  D R iCS 
        1      2         3    4    5            6             7   8   9      10   11 12  13 14  15     16 17 18    19  20  21    22       23  24  25      26      27   28  29   30 

hangzósítva:
 BoR  NeKeM  KÜD • AJK • MIZeDeSÄ • BoDuJ : HUZ KI • KaCaJ :  iTeN, FőDeRiCS

maibb olvasattal:                                                                                                                                     

Bor nekem küld, ajk(a) mézédese bódulj, húz ki,(igyál) kacaj itten felderíts(felvidíts) 

Eléggé archaikus hangzású, de magyarul jól érthető. Az ajka mézédese alatt a kulacs száját kell
érteni.  Úgy  gondolom  nem  az  én  kompetenciám  az  olvasat  nyelvtani  elemzése,  hangtani,
nyelvtörténeti értelmezése.

Azt hiszem jelentős e két kulacs, és a még ismertetendő más kazár leletek, magyar nyelvű olvasata.
A novočerkasski kulacs 16 rovásjeléből 15 jel (94%)  Pletnyova készletéből való, de a 16. -d- is
Vékony  szerinti  kazár  rovásjel.  A Stanica  Krivjanszkaja-i  kulacs  30  rovásjeléből  26  (~87%)  a
„kazár”, de magyar hangértékű rovásjegy, míg kettő Vékony azonosítása (d; f), kettő pedig a szöveg
értelméből lett meghatározva (ü/ö? h).
Talán  nem  szükséges  további  érveket  felsorakoztatnom  arra,  hogy  a  –  döntően  ugyan  nem
bizonyított –, de mégis valamilyen török nyelvűnek tartott „kazár betűjegyek” hangértékével: lehet
értelmesen magyarul olvasni! Vagy talán e betűk nem is egy török, hanem inkább a magyar
nyelvhez köthetők? 
                                                                                                                                    
Nos, megerősítést nyert amit már: A „szédűt” lippói orsógomb című írásomban is felvetettem, hogy
a  Kazár  Birodalom területén  előkerült  rovásleletek  egy része,  magyar  nyelvű  etnikumhoz  lesz
köthető, s a rovásbetűket pedig elnevezésem szerint; kazáriai hun–magyar – orosz szerzőknél Don-
Kubáni,  Volga-Duna-i  –,  tágabb  értelemben:  kelet–európai magyar  vagy  valamilyen  más,  de
közmegegyezésen alapuló írásrendszernek kell majd elneveznünk (csak ne steppei legyen!)

18.  http://iriston.com/books/ALANO-DR-BOLG-PISMO/AL-BPG-3.htm 1-7.
19.  Vékony G.: az i. m. 249.
20.  Fischer Károly Antal: A hun-magyar írás. Megújított kiadás, Bp. 2005. 64.

http://iriston.com/books/ALANO-DR-BOLG-PISMO/AL-BPG-3.htm
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Talán idevaló az idézet Kánnai írásából: 
„A kazár a vele rokon népekkel együtt tehát se nem török, se nem iráni, hanem külön nyelvcsaládot
képez, s e nyelvcsalád őshazája mindenképpen valahol a Kaukázustól délre keresendő. … a kazár-
magyar testvériség ténye teljesen összhangban áll  ...  Mihály patriárka és Zakariás rétor említett
közléseivel.
„Van  tehát  egy  transzkaukáziai  eredetű  kazár–bolgár–magyar  nyelvcsalád.  Tekintettel  e  népek
nagyszámú  voltára  és  azon  adatra,  hogy az  eftalita  birodalom területéről  származnak,  azt  kell
mondanunk, hogy a kazár magyar nyelv mindenképpen a fehér hun birodalom egyik fő nyelvének
számított. … a fehér hunoknak és szkíta elődeiknek nyelvét is elsősorban e kazár–bolgár–magyar
nyelvcsaládon belül kell keresnünk. Sőt a szkíták régi és nagyszámú volta miatt e nyelvcsaládot
egyenesen szkítának illik neveznünk.”22 

Nos, ha így van, akkor új fejezetet kell nyitni a Kárpát-medencén kívüli rovásbetűs magyar írásunk
kutatására, régészeti, nyelvi összefüggéseinek felderítésére; azonosítására. Akkor nem tartható az,
az álláspont, miszerint:  „a magyarságnak nincsenek régészeti nyomai, még ott sem, ahol minden
forrás szerint egykori szállásterületeik voltak.” 23 
Meg kell, hogy változzon a megrögzött, elutasító szemlélet, hogy a Kárpát-medencén kívül, sokszor
még belül sem – ex katedra –, nem létezhetnek a honfoglalást több évszázaddal megelőző, Don–
Kubán–Volga–Kaukázus-i  szálláshelyeinkről  származó magyar nyelven írt  leletek,  mert  nincs rá
írásos bizonyíték! Hát most már van, és lesz is!    
Nem helytálló felfogás az sem, hogy a rovásbetűs magyar írás (értsd székely írás), a honfoglalást
közvetlen megelőzően, vagy az után, különböző ábécékből összehordva alakult ki, és talán az sem,
hogy: „ma már csak a dilettáns irodalomban él az a nézet, hogy a székelyek írása hun hagyaték ... A
tudományos  kutatás  régóta  a  török  írás(ok)  irányában  keresi  az  előzményeket”.24 (hát,...  csak
keresse!)

Érthetetlen  mennyire  érdektelen  múltunk  részét  képező  (szkita)–hun–magyar  írásunk  kutatása.
Érthetetlen,  hogy  elhallgatjuk  külföldi  szaktekintélyek  ránk  vonatkozó  új  kutatási,  régészeti
eredményeit. 
Ma  már  újabb  bizonyítékokhoz,  szálláshelyeinket  kutató  külföldi  tudósok  munkáinak  ismerete
nélkül nem juthatunk. Nekünk is kellene áldozni azok régészeti feltárásra, vagy legalább jelenlétünk
biztosítására.
Jobb,  ha  a  tudományos  divattá  vált,  szakmai  elismerést  hozó  türk,  török,  alán,  baskír,  csuvas,
cserkesz stb. nyelven olvassuk ómagyar betűinket? Csak nehogy magyar legyen! 
Nehogy odáig jussunk önbecsülésünk hiányában, múltunk iránti  érdektelenségünk folytán,  hogy
később szaktudósok sorának kelljen majd megkeresni azt a türk, török, bolgár, kazár, besenyő stb.
népet, mely írásemlékeinek döntő többségét magyarul írta!
Kaposvár 2011. 10. 30.
                                                                                     Delibeli József
                                                                                    okl. építőmérnök 
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