
ROVÁSTÁBLA MAGYARBÓL

Viszonylag ritkán kerül történelmi érdeklődésünk látókörébe a  harmadik Magyarország, a Kuma 
folyó  síkságán  megtelepült  keleti  magyarok  hazája,  Gyeretyán országa  (Kummagyaria),  és  az 
általuk alapított Magyar (Madzsar, Madjir, Madsar) nevű fővárosuk, amelyről kitűnő csomóponti 
fekvése miatt  a korabeli kútfők,  mint igen jelentős, virágzó távolsági kereskedelmet lebonyolító 
városról, palotáiról, kolostorairól és mecseteiről tudósítanak. 
Szerény és hiányos, ellentmondásoktól sem menetes hazai krónikai emlékezetben is vannak halvány 
nyomok a  kaukázusi  magyarokról.  Bíborbanszületett Konstantin bizánci  császár:  „A birodalom 
kormányzása” című művében írja: „A türkök hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt.  
Az  egyik  rész  kelet  felé  Perzsia  vidékén  telepedett  le,  s  ezeket  a  türkök  régi  nevén mostanáig  
asphaloinak  hívják  …  a  nyugati  vidéken  lakó  türkök  mostanáig  küldenek  ügynököket,  és  
meglátogatják őket, és gyakran hoznak tőlük választ.”
De bőséges információt szolgáltatnak a 9–10. századi arab–perzsa történeti-földrajzi kútfők leírásai 
(Szallam,  Ibn Ruszta,  Gardîzî,  Al Bakri,  Al Balhi),  a  kínai tudósítások, a 13.  századi kaukázusi 
hittérítőkhöz  intézett  pápai  bullák  adatai,  melyből  több  Magyar-i  püspök  neve  ismert. 
Megemlítendő az Arany Horda főhatalma alá került országról (1223) Abulghazi Bahadur tatár kán 
közlése, Abu-lʼ-fida arab földrajz tudós munkája, a Derbend-Nameh a város alapításáról: „Mintegy 
70 évvel  Mohamed születése előtt (Kr.  u.  571)  számtalan mongol  nép tűnt  fel,  amint  az  északi  
Tibettel határos vidékekről szállottak alá Asztrahány síkságára. Itt két ágra szakadtak. Egyik ág  
Volga  folyó  hosszában  északnak,  a  másik  pedig  nyugatnak  tartott  és  ez  az  utóbbi  alapította  
Kaukázusban Madzsart.”(100) (az i.  m. 73.)  Igen jelentős Ibn Batuta leírása a városról, a magyarok 
életéről, melynek fejedelme viszonylagos önállóságot élvezhetett, de beszélnünk kell a sánta Timur 
Lenk által 1397-ben leromboltatott, és még romjaiban is felséges Magyarról szóló későbbi utazók, 
cári tisztek híradásairól, a tudományos célú (köztük magyar) expedíciók beszámolóiról.

No, de én a fentieket csak felvezetésnek szántam, a tisztelt érdeklődőnek ajánlom Bendefy László  
kiváló írását,1 melyet én is felhasználtam. Engem elsősorban, jelen írás tárgyaként az a Magyarból 
származó fehér márvány feliratos tábla érdekel, amelyet a romterületen megfordult  Besse János 
1829. aug. 18-án talált egy örmény ház falában. „A felírást nem tudta megfejteni, ugyanúgy nem 
sikerült ez a feladat Jerneynek sem. Most azzal a reménnyel adom ismét közre ennek az érdekes  
kőemléknek a rajzát,(358) talán lesz valaki, aki meg tudja fejteni annak értelmét.” (az i. m. 234.) 

Feliratos tábla Magyar városából.
Anyaga fehér márvány, találta és rajzolta Besse János. Szövege még ismeretlen.

(Besse J. könyvéből)
Vajon értelmezhető-e ez az eléggé furcsa rajzolatú, de azért azonosítható rovásfelirat, az ómagyar 
rovásjelekkel? 
_______________
1. Bendefi László: A magyarság kaukázusi őshazája. Bp., Magyar Ház, 1999.
                              kép: https://www.magtudin.org/Bendefy_Laszlo_A_magyarsag_kaukazusi_oshazaja.pdf. 197.

http://www.magtudin.org/Bendefy_Laszlo_A_magyarsag_kaukazusi_oshazaja.pdf
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A kérdés jogosságát indokolja, hogy egyértelműen magyar nyelvterületről került elő, ami valójában 
annak a Kaukázus–Kubán vidéknek központjában fekszik, ahonnan korábban már ismertettem I. L.  
Kizlaszov által  összegyűjtött  K jelölésű,  magyar  nyelvű „Kubán  feliratokat.”  Nevezetesen  a 
Kluhori hágó menti hatalmas Humara erődvár nyolc K 4–K 8. jelű kőfeliratát,2 melyből 3 sírfelirat. 
De „A kelet-európai rovásaink” (2017. II. félév.)3 írásomban is vannak kubáninak tartott rovásfeliratok 
a Sedjar-i edényfülön, az Onoshat-i edényen, a Majaki amforán, a Biljar-i kerámia füldarabon, a 
Jitkov-i íjszarvon; de ide tartozik a „Don–Kubán” írások közül a Szoltnyikov tál,- az Afanasjevo-i 
ezüst csésze- és a Manics medencéjében talált Kirov-i íjfelirat is.
Az írás3  15. oldalán összeállítottam (Kizlaszov csoportosítása szerint), a tárgyalt feliratok rovásjel 
készletét, amelyek hangképét ómagyar rovásbetűknek neveztem el. 
Nézve e kumai feliratot, úgy gondolom nem tévedek, ha jeleit a Kubán, illetve a közös Don–Kubán 
oszlopok területet lefedő rovásjeleivel azonosítom. 

Ennek  érdekében  külön-külön  kivágtam  és  megszámoztam  a  két  feliratsort,  és  kék  színnel 
megjelöltem azokat  a  „körszerű”  jeleket,  melyek  funkcióját  majd  meg  kell  határozni,  mert  az 
ránézésre is látszik, hogy ezek nem a szóelválasztó jelek lesznek!
Felső sor:

                                                                                               11          9        6  
                    20 19      18     17      16      15    14     13   12       10        8    7        5      4      3      2        1    

Határozzuk meg először a feliratsor rovásjel és ligatúra betűhangjait az általam használt jelölések 
és felismert szabályok szerint4 úgy, hogy a színes jeleket nem vesszük figyelembe.

• 1. karakter két részből áll, felül az elfektetett r-irányú x /a/á/, vagy a későbbi hangcserés /l/ 
rovásbetű van az s (²s)-re ültetve. Szövegértő feloldása ligatúraként: r/l/-²s.

• 2. jel a kubáni feliratokon a kéthangú ì (i/j) alapjel, r-irányú kapcsolata r/i/j/ értelmű.
• 3. és 10. jel az n (n) betű.
• 4. és 13. jel nem más, mint az m (¹m) rovásjel, tükrözött és jobbra döntött változata m /¹m³/r, 

ami valójában az /¹m³-sz/r ligatúrának felel meg, betűsora: RSZ-M, az elöl álló -m- helyet 
cserél  az utána állóval.  (lásd  a  4.  lábjegyzetet.) Bemutatom az „elé  írás” értelmezését  is  az 
előzőek alapján: m r/¹m³/, azaz r/¹m³-sz/, betűsora szintén RSZ-M.

• Az 5. és 22. „T” alakú összerovás az egyvonalas     (¹r) és az y (sz) ligatúrája, azaz (¹r-sz). 
_______________
2. Delibeli József: A humarai vár rovásfeliratai. www.leventevezer.extra.hu/Humra2.pdf
3. A (magyarostortenet.gportal.hu)-n lévő írásomat alkalmakként: (cím, évszám, időszak közlésével adom meg).
   Delibeli József: Kelet-európai rovásaink. www.leventevezer.extra.hu/Keleti.pdf
4.
A szóló  és  ligatúrában  lévő  rovás  képjelét,  amennyiben  lehetséges,  mindig  megadom.  Az  olvasatba  tartozó  rovás 
betűt/hangot zárójeles (kisbetűvel), a felirat betűsorát NAGYBETŰVEL jelölöm. A rovásjelet és ligatúrát a sorvezetése 
szerint ábrázolom, betű/hang értékét mindig balról-jobbra írom. Ligatúra változatok esetén a feliratba nem tartozókat  
általában nem közlöm. Az ¹-s mély, a ²-s magas hangrendű magánhangzókkal harmonizáló,- a ³-s tükrözött,- a * fejre 
állított rovásjelet jelent. A hangrendet jelölő számot a rovásjel elé írom, hogy ne tűnjön lábjegyzetnek.
A tükrözött,  rejtett  elemeire bontható mássalhangzó és  „száras”  magánhangzó  (A,  í) rovásjelét  sorvezetése szerint 

ligatúraként: t (²t³) = y + t (²t³-sz) jelölöm, amit majd visszafelé olvasunk, azaz az elöl álló tükrözött helyet cserél az  
utána állóval, így betűsora: SZ-²T, (SZ-A/Á) lesz. Tükrözött és fejen is álló rovás (y  = ²t³*) alulról felfelé olvasva 

(²t-sz) lesz, tükrözöttkénti értelmezése y = y + t + y (sz-²t-sz) helytelen lenne, mert az -sz- vonala csak egyszer van 
jelölve. A jobbra /r-irányba/ vagy balra \sz-irányba\ döntött szóló és összevont rovásjel betű/hangjelét a dőléssel azonos 
irányú egyenes zárójelbe tett kisbetűvel jelölöm, értelmezése „hangkapcsolatként” az alakjához igazodó iránybetű elé- 
t r/²t/,  sz\¹j\ vagy után j /¹j/r írásával. Az ómagyar (most kubáni) rovásbetűket külön nem igazolom, 
esetenként megadok más előfordulást is.
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• 6. jel szintén egyvonalas, de most középre vésve az – (¹r) betű, alatta a baloldali kisebb 
• 7. jel a ponttal a szóló M (²m) betűt jelentheti, bízzuk a szövegértésre.
• Az alul lévő 8. jelet  ha külön vesszük, akkor ez az  / (¹r) betű, r/sz/ nem lehet, mert  az 

r-irányú -sz- betű értelmetlen.
• 9. jelben az ˩ (¹l/j) alapjel r-irányú r/¹l/j/, de felmerülhet a hosszú szár alapján egy más, ˩ + Y 

²v-r/¹l/j/ összevonás is, amiben a -v- jobboldali szárát az -l/j- adja, mindkettő bejöhet.
• A 8–9. jel együttes betűsorának az  ¹R-R/¹L/J/ és R/¹L/J/-¹R is megfelelne, de a szövegbe 

mégis az ¹r-²v-r/¹l/j/ összevonást emeltem be.
• 11. jobbra döntött kampós alakú „L” az (¹l/j) alapjel fejen álló változata is lehetne, melyhez 

hozzájönne még egy egyvonalas   (¹r),  együtt: (r/¹l/j³*/-¹r),  de valószínűbb,  hogy csak a 
nagyon is egyszerű Y +    ̷ (¹r-²v), esetleg a Y + / (¹r-r/²v/) karakterekről van szó, a -v- az -r- 
vége alá van vésve. A 8–9. jeleket figyelembe véve a kiemelt változatot alkalmazom.

• 12. jel a j (¹j) hangú rovásbetű.
• A 14. karakter két r-irányú  ˥ +  ꜖ /¹l/j³/r/²j/ rovásjelből áll, függőleges vonaluk közös, az 

összeadódó /¹l/j³-sz/-r-²j értelmük alapján, betűsoruk R/SZ-¹L/J-²J/ vagy ²J-R/SZ-¹L/J/ lehet.
• 15.  rovás  alakban  a  kubáni  ⇃(¹l/j)  betű  jobbra  döntött,  tükrözött  karakter  rajza  látható 

r/¹l/j³/, ami az RSZ-¹L vagy RSZ-¹J betűsort jelenti.
• 16. jegyünk egy függőlegesen sorolt  betűkép, melynek értelmét az alul lévő  s (²s),  és a 

felette lévő Ꞌ +     (¹r-sz) összerovás (az -sz- rövid vonalú), vagy a ˥ (²j) betű balra döntött 
r/²j/ betűkapcsolata adja meg, a szövegbe végül is megfelelő az r/²j/-²s lett.

• 17.  jegyben  felülről-lefelé  az  n-hez  igazított  ↓+  n +  a (²l-n-¹m*)  betűk  sorolhatók  fel, 
döntött, értő olvasatát alulról-felfelé az r/¹m*-n-²l/ hangzósítása fogja megadni.

• 18. rovás az y (sz) betű képe.
• 19.  k (²k) betű és a felette lévő mellékjel párhuzamos az 20.-al, így értelme is feltehetően 

r/²k/ irányú, talán a sorvégi helyhiány miatt lett a követő jel alá kisebb mérettel beszorítva.
• 20. rovásban a L (²l) alapjel tükrözött képét látom (²l³), mely így megtévesztően „r-irányú.”

Alsó feliratrész:

                                                28            27                          26       25     24        23           22               21

• 21. karakterben én az  n +  a +  n (e/o-²l-n) betűket vélem azonosítani, de helytálló lehet az 
n + ꜖ + a (²l-¹l/j³-n) felbontás is, ami az (²l-n-¹l/j³) ligatúra, akkor az ²L-N-SZ-¹L/J betűsort 
kell majd hangzósítanunk. Végül is, a mondat értelme alapján, az utóbbit fogadtam el.

• 23. jel már előfordult, ez a ⇃(¹l/j) betű, r-irányú feloldása r/¹l/j/.
• 24. betűkép hasonlít a 16.-hoz, de most felül csak a vízszintesen fekvő egyvonalas  ⁻ (¹r) 

látható, így ez a ligatúra az (¹r-²s) lesz.
• 25. jel a tükrözött ꜒ (²j³) betű, azaz a (²j³-sz) ligatúra.
• 26. jegy fő alakja az Ë (²m) rovásbetű, az idézett írásokból tudjuk, hogy ez a szólónak látszó 

összenyomott „kör” esetenként  M +  n (n-²m) ligatúra is lehet, lásd a K11. Biljar várában 
talált kerámiafültő feliratát. A körívek beszédesen a záródási ponton túl vannak húzva, és a 
baloldali szár kapott még egy vele párhuzamos külön vonalat is, hogy egyértelmű legyen a 
G (gy) betű jelenléte, mely egyben sz-irányú is. Az összerovás felülről-lefelé: (n-²m-sz\gy\), 
azaz NeMaSZiGY vagy a nyelvtanilag helyesebb: (²m-n³-sz\gy\ Ma/áNeSZiGY szavak, míg 
alulról-felfelé az (sz\gy\-n-²m) ligatúrában a SZéGYeNeM szó azonosítható.

            A szövegbe mindegyik megfelelhet.
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• 27. jelbeli Y (²v) és d (¹d) betűkkel a (²v-¹d) vagy a (²v-¹r-¹d) összevonás is helytálló lehet, ha 
a -v- jobboldali szárába az r-t is beleértjük. Alaposabban megnézve a karaktert látható, hogy 
a -d- baloldali szára visszahajlik, ami utalhat szimbolikusan az M (²m) jelenlétére is, azaz a 
M +d + Y (²v-¹d-²m) összevonásra. A karakter alul azért nyitott mert csak így tudja a rovó 
mindkét jelet érzékeltetni, t. i., ha zárt lenne a -d- elveszne.

• 28.  jelben  megismétlődik  a  2.  jel  -i/j-  betűje,  de  most  tükrözött  í (³i/j),  amit  (³i/j-sz) 
ligatúraként oldhatunk fel.

Mielőtt  az  azonosított  betűket  és  összevonásokat  megadnám,  szólnom  kell  a  tábla  hiányos 
ismeretéről, a feliratnak a kelet-európai és Kárpát-medencei írásoktól is eltérő jellegéről:

• Kezdjük a kőtáblával, melyről csak annyit tudunk, hogy fehér márvány és egy örmény lakta 
ház falában van, de hogyan, milyen körülmények között, mikor került oda, melyek a méretei 
stb.,  nem találtam ismertetést.  (Besse  francia  nyelvű  művének,  magyar  fordítására  nem 
leltem). Jó lenne ismerni a vésetek szélességét, mélységét, a megmunkálás milyenségét, a 
rovásbetűk méreteit. Vajon a betűképek rajzai valósághűek-e, vagy csak egy gyakorlatlan 
kéz elnagyolt „szálkás” vázlata miatt néznek így ki?

• Feltűnő, hogy a 2., 4., 7., (8), 13. és 19. rovásbetűk kirívóan kisebb méretűek, nem tévesztés 
miatti  beszúrások  lesznek,  mint  a  vargyasi  kőfeliraton,  hanem  feltehetően  szervesen  a 
szöveg részét képezik, akkor vajon miért kisebbek?

• Gyakorlatilag  csak  egy  kubáni  ì (i/j)  magánhangzó  van  jelölve,  ami  a  kelet-európai 
feliratokon sem gyakori. Lásd a D14. Majak-11 jelű 7. feliratán tükrözve, j-nek értelmezve 
(jász)  (Egy  majaki  kőtömb  rovásai,  2016.  I.  félév.), „A szabír  rovásemlékünk”  hátsó  sorában, 
szintén tükrözve j-ként, és „A Humarai vár rovásfeliratai” K 4. Khumara-2, 3 felirat 23. 
jegyében i-ként (iszol), (Mindkettő: 2016. II. félév), de ide tartozhat a Majaki amfora 6. jelének 
˥ (²j/i) alakú, -i- hangú rovásbetűje is. (2015. II. negyedév.)

• Hiányoznak a feliratból a szó eleji- és szóvégi rovás magánhangzók, amelyek a hasonló korú 
Kárpát-medencei magyar nyelvű feliratokon már általánosak. Arra kell gondolnom, hogy a 
hiányzókat a rovásjelekhez illeszkedő „körszerű mellékjelekben” kell keresnünk!

Rakjuk most balról-jobbra, úgy sorba az azonosított betűket, hogy bejelöljük a kihagyott, eddig nem 
értelmezett, kék színű „körjeleket” is:5 

R/L/-²S oR/I/J/ N /¹M/R ¹R-SZ Ro²M 
o
¹R-²V-R/¹L/J/ N ¹R-²V ¹J R/¹M/ /¹L/J/R/²J/(²J-R/¹L/J/)

              1             2      3         4          5      6     7               8-9          10     11    12   13              14                (14)               

oR/¹L/J/
o
 R/²J/-²S R/¹M*-N-²L/ 

o
SZ 

o
R/²K/ ²L ²L-N-¹L/J ¹R-SZ oR/¹L/J/ ¹R-²S ²J ²M-N-SZ\GY\

          15               16                 17              18       19      20          21            22            23           24   25              26      

(SZ\GY\-N-²M) ²V-¹R-¹D 
o
I/J  

                                                                                 (26)                   27         28

Egy tagolt betűsort kaptunk, amit próbáljunk meg úgy hangzósítani, hogy az egy szótagú három 
hangú szavak (CVC) és a többtagú ligatúrák mássalhangzói, és a ki nem írt (a mássalhangzóival 
harmonizáló) belső magánhangzók zárt szavakat alkotnak; a szókezdő és szóvégi magánhangzókat 
pedig a mellékjelek hangzósítása adja meg, amit dőlt nagybetűvel jelöltem.

RáLáS ÚR IeN(JöN) RéSZe¹M RoSZ RÁM, ÚR VáRJ Ne RíVJ, RoSZáM RáSZóJa²J(JeR-uSZoJ),
ÚRSZóLA RíJ-éS Re¹MéNéL, ÉSZ ÉRi²K SZó²L LeN-SZáJ RoSZ URaL/ÁRuL RuS SZá²J        

 ²Má-Ne-SZíGY(SZéGYeNeM) VeRaD ESZ-éJ(ÁSZI)

Ráláss(meglásd) úr, (ilyen)jön részem rossz rám, úr várj ne rívj rossz ám, rá szó jaj(jer unszolj), 
úr szólal ríj és reméljél, ész érik, szól lenn száj rossz ural(árul), rus száj / máʼne szidj, virrad 

esz éj!/ vagy /szégyenem várod, űz éj!/
_______________
5. A rövidség érdekében a tükrözött rovásjelet és az -o- betűvel jelölt mellékjelet vastagítva jelölöm.
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Természetesen más hangzósítás is lehetséges, én a teljesség igénye nélkül, ezt az egyet mutatom be 
nem végleges megoldásként, amiben láthatóan akadozik a magánhangzó illeszkedés, ha egyáltalán 
ez még érvényben volt. 
  

• Feliratban két helyen van ì (i/j) rovásjel: a 2. jelben lévő a 3.-al az IeN vagy JöN betűsort 
adja,  az  első  kimondva  minden  nehézség  nélkül  „kiegészítő  hanggal”  j-vé  válik:  iJeN 
(ilyen). Az utolsó jelben a tükrözött -i-, betűsora: SZI vagy SZ-J, az eléje jelölt mellékjellel 
szövegértően az  ÁSZI,  ESZI,  ESZ-éJ szavak jönnek ki. Az „ászi” jelentheti az ász (jász) 
népet, de sírfeliratként névként is felmerülhet: Aszaj, Ászai? Az „esz” a Cz–F. szerint „űz” 
értelmű is lehet, akkor az ESZI „űzi”, az ESZ-éJ pedig „űz éj” jelentésű.

• Ha már hivatkoztam Cz–F.-ra (Czuczor Gergely–Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. 
1862),  akkor  vannak  a  szövegben  más  magyarázatokra  szoruló  szavak  is,  mint  a  RIV, 
„elvont gyök rivad, ríval, rivancs stb. szóban; azonos a rí szóval, kiált értelemmel.” A felirat 
RíVJ szava tehát, a m. kiálts! A RUS gyök rusko, rusnya, rusony szókban. RUSNYA... „e 
szónak gyöke a  rus  úgy látszik  nem más,  mint  rossz,  vagy pedig a  rusnyát  jelentő  rút, 
melyből lett a rusnya.” A felirat RuS szavát, tehát „rossz, rusnya” értelemmel fogadhatjuk el. 
Változatként  előfordulhat  az  uSZoL UNSZOL (u-szu-ol)  cselekvésre  sürgető,  ösztönző, 
nógató szó is,  (Szalay Á. Gyűjtése:  uszolja).  Végül  ugyan nem szorul  magyarázatra,  de 
megemlítem a VeRaD tájdivatos  szót.  Az „ész  érik”  alatt  pedig azt  kell  értenünk,  hogy 
megjön az esze.

Talán az eredeti szándékkal egyező szöveget kapunk, ha igazodunk az előzőeken kívül a ligatúrák 
értő szét- és összevonásának lehetőségéhez is:5 

RoLaSÍR-IeN RoSZ-MéR-üSZ RÁM ÚR VáRJ Ne RiVaJ Rá-SZaMáR-íJ-SZáJ ÚRSZóLA RiJ

SiRoMNáL ÁSZ ÚR-Ki SZó²L LeN SZíJRa-SZORuL RuS SZá²J SZéGYeNeM ViD-MESZI 
azaz

Róla sír ilyen rossz, miért ülsz rám, úr várj ne rí-vaj(ne kiálts) rá, szamár íj(ily) száj,

úr szólal ríj, síromnál állsz úr, ki szól lenn szíjra szorul, rus(rút) száj szégyenem vidd messzi! 

Láthatóan egy archaikus, tagolt sírfeliratról van szó, mely jobbára CVC típusú szavakból, illetve a 
Szótár szavával élve: „elavult” gyökökből, és többtagú ligatúrákból áll. A szavak és ligatúrák ki 
nem írt  belső magánhangzói általában igazodnak a mássalhangzók hangrendjéhez.  Ahol ez nem 
érvényesül, arra szolgáljon magyarázatul a „Kelet-európai rovásaink” című írásom:³ „meglátásom 
szerint nem tekinthető hibának, ha a rovó összevonásokban a jobb érthetőség, az alaki kapcsolatok 
felismerhető szerkesztése érdekében a palatális és veláris mássalhangzókat felcseréli...”

A felirat szövege rendhagyó módon mégis a „körszerű” mellékjelekben azonosított: Í, Á, Ú, Ú, A, 
Á, Ú, O, E(Á), szókezdő- és szóvégi magánhangzókkal válik teljessé, melyeket diakritikus jeleknek 
kell  tekintenünk.  Esetünkben  feladata  nem  a  mássalhangzók  hangértékének  kisebb-nagyobb 
módosítása,  hanem  a  magánhangzók  pótlása.  Véleményem  szerint  egy  részlegesen  ómagyar 
rovásírásról, és a külső magánhangzókat mellékjelekkel jelölő, más rendszerű írás ötvözéséről lehet 
szó. Én az arabra gondoltam, ezért kérdést intéztem Szilágyi Mihály úrhoz – a Magyar Éremgyűjtő 
Egyesület  (MÉE)  főtitkárához,  aki  az  arab  és  török  pénzek  ismert  hazai  szakértője  –,  hogy 
azonosítható-e ez a fajta magánhangzó jelölés valamelyik korabeli arab vagy török írásban? Szíves 
szóbeli válaszát ezúttal is köszönöm, de arról tájékoztatott, hogy „ugyan változatosak a korabeli  
arab írásmódok, de ez egyikre sem jellemző, egyedi jelenségről lehet szó.” 

Hát,  akkor  a  kérdés  továbbra  is  kérdés  marad,  vajon  miért  nem használta  a  rovó a  kezdő-  és 
végmagánhangzók kiírásánál az írásrendszer rovásmagánhangzóit, amit bizonyára ugyanolyan jól 
ismerhetett? 
Vagy egyszerűen csak egy részlegesen fennmaradt ómagyar írásrendszerről lenne szó, amelyet így 
kiegészítve csak a kumai magyarság értett meg?
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Az beigazolódott,  hogy az  egyetlen  „kubáni  magánhangzójel”  is  valójában a  -j-  mássalhangzót 
jelenti, így akkor a tábla felirata tisztán egy olyan „ómagyar rovásmássalhangzós” írásnak látszik, 
melyben  a  szavak  belső  magánhangzói  ugyan  harmonizálnak,  de  (számunkra  egyelőre  még 
érthetetlen és ismeretlen ok miatt) a kezdő és vég rovásmagánhangzókat azonos alakú mellékjelek 
helyettesítik. Érthetetlennek látszik ez a módszer, hiszen ezzel nem mást, mint az írás elolvasását és 
megértését nehezítették meg, még a magyar nyelvűek részére is,  vagy talán éppen ez volt a cél? 
Akkor  csakis  arról  lehet  szó,  hogy az  ómagyar  rovásírást tudatosan  „félbehagyták”  és  a  külső 
magánhangzókat  furfangos módon az írásrendszertől  idegen jellel  pótolták, amit a magyar nyelvű 
még tudott értelmezni, de idegen nem, vagyis  titkosírásként használhatták a mongol uralom alatt 
ugyanúgy, mint nálunk is, a Habsburg elnyomás idején egyesek a székely rovásírást! 
Természetesen egy példa alapján általánosítani csak feltételezés, de talán annyi mégis kimondható, 
hogy a kumai (kaukázusi) magyaroknál számolhatunk a „kubáni”  ómagyar rovásírásra és ezzel 
együtt eme furfangos, egyedi „kumai rovásírásra” is! 
Ezek  igazolására  előkerülhetnek  még  feliratok,  melyek  valószínű  szép  számmal  lehetnek 
érdektelenül,  ismeretlenül az  orosz  múzeumokban,  vagy  akár  építőanyagként  a  környező 
települések falaiban.
Bendefy írja: „ A mohamedanizmus magyari térfoglalását bizonyítják azok a sírkövek is, amelyeket 
Klaproth talált a romok között és művében le is írt.(357) Ezeken a sírköveken a kibetűzhető szöveg 
arab nyelvű, írásmódjuk részben kufita-, részben Nisz-ki jellegű... felsorolva a legépebb példányok 
felirata…  Az  a  többi  sírkő  is,  amelyet  Klaproth kibetűzött,  jórészben  vagy  számokkal  vagy 
szavakkal kifejezett évszámokat tartalmazott...  valamennyien a hedzsra VIII. századából,  tehát a 
Kr. u. XIV. századból kelteződnek.” (az i. m. 233–234.) 
Vajon ez a földi és túlvilági vonatkozású, magyar nyelvű sírfelirat az elhunyt nevét és halála idejét 
megadja-e? Ennek kiderítésére vizsgáljuk meg, vajon a felirat kisebb betűi és a hozzájuk rendelt 
diakritikus „körmagánhangzók” nem az elhunyt nevét vagy a temetés idejét rejtik-e? 

Írjuk fel a kisebb jeleket – k 
o
  m   M o (/ 

o
) m   ì o – és alája a már meghatározott mellékjeles betűket: 

                                                   19   13    7     (8)    4   2

Í R/J/ R/¹M/ (Ú R) Á ²M R/¹M/ Ú R/²K/
ÍRJ RoSZ-áM (UR)AMRU SZoMÚRu Kő,

ha a 8. jel nem ide tartozik:

ÍRJ RoSZ-iMÁMRu(-áMOMRu)-SZoMÚRu-Kő,
amit végül is így véglegesítenék: 

Írj rossz álmomra(álmomról) szomorú kő!
A szomorú esetleg lehetne régies alakban: „szomoro” is. Hát akkor valójában nem is egy elhunyt 
sírfeliratáról van szó! A tábla feliratát egy olyan személy készíttette, aki valójában azt a szomorú 
álmát vésette a márvány táblára, hogy az ő síremlékét nem fogják tisztelni, romos lesz, ráülnek, 
nem siratják meg, rosszat mondanak róla, s ha szólni merne lenn szíjra (büntetésre) számíthat, ily 
szégyenét legalább az a rusnya száj vinné messzire! 
Vajon  köze  lehet-e  a  népe  jövőjét  sejtő  magyar  elkeseredésének,  hogy  mohamedán  mongol 
elnyomás  alatt  él,  és  talán  már  látja  is  nemzetének  elkerülhetetlen  felszívódását  a  környező 
törökségbe.

Kaposvár. 2018. 10. 02.
                                                                                  Delibeli József
                                                                                okl. építőmérnök

A rovásjelek  jelölésénél  felhasználtam dr.  Hosszú Gábor  székely–magyar,  Kárpát-medencei  és  kazár  rováskarakter 
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlapról webhelyről 2009. okt.
Az idézett mű lábjegyzetét (...)-be adom meg.
Jelen írásom forrásmegjelöléssel másolható!


