
A  „SZÉDŰT” LIPPÓI ORSÓGOMB 

A TURÁN  2000.  évi  5.  számában  Szöllősy  Kálmán  tette  közkinccsé a  „rovásfeliratos”  lippói
orsógombot.1 Mivel a rovásjeleket nem tudta az általa ismert rovásokkal azonosítani, ezért mondta:
„Azt sem zárhatjuk ki, hogy esetleg rúnák volnának.” A cikkhez csatlakozó Erdélyi István szerint...
„jó  nyomon  jár  Szöllőssy,  ha  a  germán  rúnaírásra  is  gondol.  Az  orsógombon  a  vízszintesen
elhelyezett kettősponttól jobbra az ULWOTHA (vagy esetleg ULWOTHE) GIFD TU = ULWOTHA
AJÁNDÉK NEKED  szavak  olvashatók.  A jelentős  és  ritka  nyelvi  emlék  végleges  megfejtését
bízzuk a germanista szakemberekre.”

  

Kép átvéve a hivatkozott cikkből

A precízen kivitelezett, égetés előtt bekarcolt kerámia orsógomb 12 rovásjelének nézete, belülről
kifelé a • • -tól jobbról balra, kiterítve:

Első ránézésre a székely-magyar betűk közül a -c-, -u-, -sz-, -b-, a fejre állított -t-, vagy -as-, az -a-
tükörképe és a -j- ismerhető fel. Ezek betűsora balról jobbra nagybetűvel:

*   C   U   *   SZ   B   T/aS   *   *   A    J    *
                                                                     1      2       3      4       5        6          7          8      9    10     11     12

Ezen aztán el lehetne morfondírozni, mire valami értelmes dolog jönne ki belőle!
Azt  hiszem  a  germán  rúnajelekkel  „nagyrészt  egyező”  rovásjelek  dönthetik  el  a  jelsor  hova
tartozását, s talán ezért is merült fel először a germán olvasat igénye. Ismereteim szerint ezekre a
„rúnás” jelekre a Kazár Birodalom területén előkerült Volga-Don-Kaukázus vidéki leleteken is lehet
párhuzamokat találni. Ezeket ( )-be, az ennek megfelelő máshol már igazoltat ( )-be adom meg.
Induljunk ki Pletnyova (Vékonynál Pletnyeva) novocserkaszki kulacs és a kockij gorodoki ezüst tál
rovásjelei alapján összeállított jelkészletéből.2 

 1. jelben az  H (o/y) „egyenes” vonalú változata ismerhető fel, mely nálam a magyar (o/u)
betű. 

 4. jel (z). E ~ Ç ; c ; ë ~ jeleket és az orsógomb jelét egybe tartozónak tartom, mivel a ferde
mellékvonalak a jobboldali függőleges szárhoz lejjebb csatlakoznak, eltérően a k k-tól. A bal
oldali szár valószínűleg azért nincs jelölve, hogy elkülönüljön a követő y (sz) jelétől.

 5. jel (sz)
 6. jel (d), mint a kunkerekegyházi gyűrűn és a ladánybenei edényen X (d²).3 

1.   Szöllősy Kálmán: Egy csodálatos lelet: rovásírásos orsógomb Baranyából. Turán Új (III. évf. 5. sz.) 2000. 77-78.
2.   Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. H. n. Miskolci Bölcsészeti Egyesület,1998. 95. (Pletnyova 1981.)
3.   Delibeli József: FELÜLVIZSGÁLTAM Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
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 7.  jel  talán  összevethető  Pletnyova  Ч (i,  ü) fejen  álló,  vagy  a  szintén  hasonlóan  álló

margitszigeti, ladánybenei feliratok (l) jelével,3 de fejre állításuk nem tűnik logikusnak.
 8. jel ligatúra x+ y (sz-a) felbontásban. Logikusabb lenne az x + y = q alakú jelölés, mint a

karcagi karikán.4 A kazár x (a/ä) betű magyar hangértéke (a/á), lásd a deszki,- ladánybenei
gyűrűket.3

 11. jel Pletnyovanál ' j ' állású hang nélküli jel, az orchon-jeniszeji feliratokon ez a -p- betű.
Vékony a Kiskörös-vágóhidi kelyhen a türk p-nek olvasta.5 Feltételesen fogadjuk el a j (p)-t.

 12. jel szintén a S (j, n) rovásjel sematikus változata lesz.
Ismert rovásjel:

 3. jel megegyezik a heidenheimi avar szíjvégzáró  U (g) jelével,6 de ez felállítva is  Ê (g) a
Homokmégy-halomi honfoglalás kori tegez csontborírásán.7 

A még hiányzó 2. és 9. jelre ugyan nem találtam párhuzamot, de az orsógomb funkciójából és a
szöveg értelméből kikövetkeztethető:

 a 2. jel -m- és a
 9. jel -r- hangértéke.

Székely-magyar rovásjel az:
 5. jel y (sz), a 10. a tükrözött A (a/á), 7. pedig az F (as), vagy a fejen álló t (t) betű lesz.

A fentiek alapján a felirat betűsora nagybetűvel:

• •    O  m  G²  Z  SZ  D²  *  SZ-A  r  A  P  J/N
                                                                               1     2      3      4      5       6      7          8       9  10   11    12

Látható, hogy a 7. jelnek többféle hangértéke is lehetne (l, i/ü, as és t). Ezek közül a 5.-7. jelsor
szavába az  -l-, -i/ü- és a -t- is beilleszthető, míg a 12. jelnél csak az -n- jöhet szóba: 

OMeG  eZ – SzéDüL, SzéDI, SzéDűT, – SZÁRA  PoN  

Az -omeg-  archaikusabb,  mint  a  későbbi  -amíg-.  A -pon-  nem lehet  más,  minta  a  -fon-  ige.
„Valamilyen rostos szálas testet vékonyra kinyújt, összesodor, teker, peder.” (Cz-F) 

Ma  sem  lehetne  egyszerűbben,  frappánsabban,  élethűbben  leírni  az  orsógomb  fonal  sodrását!
Hogyan is történik ez az Aquincum KATALOG leírása szerint.8  „Az orsó (fusus) két részből állt: az
orsópálca fából, vagy csontból készült, a végére szorított orsógomb fából, agyagból, csontból, vagy
üvegből. – lehet utólag megmunkált cserépdarab is.(megjegyzés tőlem) –  Az orsógombok kis súlyúak
voltak, tehát nem a lógatott orsó súlya és pörgetése adta a fonal sodrását, hanem az ujjak között
forgatták  az  orsópálcát,  amelyen  a  könnyű  gomb csak  a  fonal  végének  rögzítésére  szolgált.  A
guzsalyt a jobb kézben tartották, míg az orsót a balban pörgették.” 

Pontosítani kell az alábbiakat: 
– A cselekvés folyamata akkor a legtisztább magyarul, ha a 7. jel hangértéke az -l- lenne: SzéDüL.
Szóba jöhetne a fejre állított „kazár” (ч) i-vel a „SZéDI” olvasat is, hiszen értelmes magyarul, lásd
a „szédi baba” népi szólást, de ugyan így lehetne (ü-sz) ligatúra is. Igaz, hogy ez esetben a 4. jelnek
t-nek kellene lennie, ami összevethető Vékony környei 4. -t- jelével.9 Az így kapott olvasat ugyan
értelmes,  „OMeG  Te  SzéDÜ-SZ”  mégis  elvetem  mert  idegen  hangzású,  s  amúgy Vékony
hivatkozott  ä rovásjele csak a tárgyeset miatt lett -t- hangértékű. – Azért nem fogadom el ezeket,
mert hangértékük nincs összhangban jelük állásával.                                                                            
 
4.   Delibeli József: A karcagi avar karika más olvasata. Dobogó. 2013. (XII. évf.) február-április, 28-30.
                                www.leventevezer.extra.hu/Csatkarika.pdf
5.   Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. Bp. 2004. 198-201.
6.   Delibeli József: A heidenheimi avar szíjvég. www.leventevezer.extra.hu/Avarszijveg.pdf
7.   Delibeli József: Kazár feliratok a Kárpát-medencében. www.leventevezer.extra.hu/Kazar%20feliratok.pdf
8.   Időszaki kiállítás a BTM Aquincumi Múzeumban, Fonás. Bp. 2003. 13.
9.   Vékony G.: i. m. 205.

http://www.leventevezer.extra.hu/Csatkarika
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Viszont elfogadható lehet a fejre állított székely-magyar  -t- betűvel: a SzéDiT, SzéDűT (szédült)
olvasat. A fejre állított t (t²) rovásjel alakhelyes az orsógomb 7. jelével és előfordul más feliratokban
is.  Ismert a margitszigeti kőről, a ladánybenei gyűrűről, igaz  Csallány szerint hangértéke -s-, de
idézett  írásomban  igazolom a  rovásjel  -t-  hangértékét,3 de  fejre  állítása  indokolatlannak  tűnik.
Jobban megvizsgálva a jelet, az a képen inkább  ' h ', mint ' F ' alakúnak látszik. Ez esetben viszont
az ч (l) fejre állítása az (l-sz) ligatúrát jelenti. (az l-re példák a3-ban ).

 Így a 3. jel az (l-sz) hangértékű ligatúra.
A 2. jel  talán az egyszerűsített,  vízszintesen felezett  változata lehet a szkíta-alán-óbolgár  h  (m)
rovásjelnek.10 Vékony nagyszentmiklósi h (χ) jelének hangértéke itt értelmetlen. (szerintem ott is!) 
Az orsógomb 8. jelének alakja azt sugallja, hogy valószínű már régebbről foglalt lehetett a  q (k)
rovásalak, így annak (sz-á) ligatúraként való használata itt már nem jöhetett szóba.11 Ezért tehette a
rovó az -a- betűt ilyen faramuci módon az -sz- elé.
A 9.  jel  alakilag  egyezik  az  Orchon-jeniszeji  ótörök  é(r²)  betűvel,12 annak  módosított,
helytakarékos, egyoldali változata lesz. Megjegyzem Ishjamt táblázata e jelet már shiung-nu(hun)
jelként tünteti fel.(Uő 174.) Így feltehetően a türkök ezt véghangzónak kölcsönözték. 
Logikátlanak tűnik a tükrözött 10. székely -a- betű olvasata  a-ként, mert így valójában az (sz-a)
ligatúrát jelenti! A 10. jel inkább illene a 8. helyére, akkor a ' szára ' szót így kellett volna helyesen
felróni:  '  x é A '.  Azt  hiszem  ezt  az  értelmezési  elírást tekinthetjük  „helyesírási”  hibának.
(a tükrözésről bővebben a 3-as számú hivatkozásban.) 

 11. jel hangértéke pedig úgy helyes, hogy a (p) rováshang az élő beszédben hangcserével
f-re vált. Ennek ősiségét láthattuk már a campagni szkíta fokos feliratában is.13  

Ezzel  kapcsolatban csak annyit  idéznék  Vékony  már hivatkozott  művéből,  hogy „Mubārakshāh
Mārwarrūdi perzsa költő szerint a kazár ábécében a p helyén f áll.” A FU és a török nyelvekben
nincs  szókezdő -f- hang.  Így a  magyar  f-el  kezdődő szavak átvételét  a  saját  hangkészletükhöz
igazították, p-vel helyettesítették, lásd fa > pa, puu, vagy fej > phej, pe, pi, pää stb. A mai székely
f (f) betűt később, az élő beszédben már állandósult -f- hang írásos igénye hozhatta létre. 
Végül a fentieket mérlegelve a 2009. júliusi variációkból:

O M G²  Z  SZ D² L-SZ  SZ-A R A  P N
                                                           1    2     3      4      5      6         7               8        9  10   11 12

vagyis:                                       OMeG eZ SZéDüLeSZ, SZÁRA PoN                  archaikus olvasatot
véglegesítem, mely ma így hangzana: Amíg ez szédül, – mármint az orsógomb – szára fon.            

A felirat sajátsága, hogy nincs benne „görbe,” csak 12 „egyenes” rótt vonalú (rovókéses) jegy, ami
valójában a ligatúrával 13 db. Ebből 9 Pletnyova, 2 (-t- és -a-)  a székely-magyar jelsorba tartozó.
(Az -m- és -p- jelét most hagyjuk külön). A tükrözött székely A (a) betű önállóan, a „kazár” x (a/ä)
viszont az (sz-a/á) ligatúrában van jelen. Közös hangértékű rovásjel csak egy van, az ősi -sz- betű.
Láthatóan e magyar nyelvű felirat 9 „kazár,” (70%) 2 székely, (15%) és 2 „más” (15%) rovásbetűre
osztható! De az olvasat alapján a két „mást” is magyarnak kell tekintenünk!

Szokatlan  a  feliratban  a  kétféle  -a-  betű!  Ez  talán  arra  utalhat,  hogy azok  más-más  ábécéből
származnak, az egyik hozott, a másik átvett lehetett, s egy közös együttélés mindkettőt használta.
Talán nem követek el nagy hibát, ha azzal a feltételezéssel élek, hogy az ' A ' alak azonos egy sumir
ékjellel, az óarámi, föniciai a-val, így talán délről származhat és a fehér hun-avarok, vagy a szabír
magyarok hozhatták magukkal, míg a másik „keleti,” ' x ' hun-szkíta eredetű lehet. 
Nagy kár, hogy nem ismerjük az orsógomb készítésének idejét, így nem tudjuk, hogy lehet-e ez, a
székely-magyar -a- betű egyik korai előfordulása.

10.  http://iristom,com/books/ALANO-DR-BOLG-PISMO/AL-BPG-P-3.htm
       Szravnitelnüj analiz alano-drevne bolgarszkoj piszmennoszti. 2010. 10. 09. 1-7.
11.  Egyébként valószínű, hogy a karcagi csatkarikán a rovó csak az ismétlődő q q ütemek megtartása miatt használta a
       két eltérő (sz-a) és (k) hangértékű, de azonos alakú q betűt.
12.  Szekere István: A székely és az ótörök írás jeltörténete. Bp. 2008. 157., 179.
13.  Delibeli József: Bronzkori szkíta feliratok. www.leventevezer.extra.hu/szkita_feliratok.pdf
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A döntően „kazár” (valamilyen török típusú nyelv?) rovásbetűs magyar olvasat azt is jelentheti,
hogy e  betűket,  ha  még  más  megerősítést,  bizonyítást  is  kapnak,  akkor  a  nagy tudású  elődök
nyomán  hun-magyar  tágabb  értelemben,  szkíta-magyar betűknek  kell  majd  tekintenünk!
Megjegyzem  az  orosz  szerzők  erre  a  Don-Kubán-i,  Volga,-  Duna  vidéki  írás  megnevezéseket
használnak, de a lényeg nem a földrajzi elnevezésen, hanem a  hun-magyaron, a szkíta-magyaron
kell, hogy legyen! 
Idézem Fischer Károly Antalt: „a magyar nemzetnek a legrégibb időtől fogva volt saját írása, mely
a székelyek, a hunok e kétségtelen utódai között fenntartotta magát, a legújabb időkig, s csupán
csak a történeti források nem ismerése vagy szándékos mellőzésére vall, ha valaki ez írás létezését
kétségbe  vonja  tagadja,  elfogultságot  tanúsít  pedig  az,  ki  a  fennlévő  ílyféle  emlékeket
koholmányoknak tekinti vagy nevezi.”14

Újabban „kétértelmű” a kazár, kazáriai megnevezés, helyette azt steppeinek (sztyeppei) nevezik.
Vagy csak ami kazár az sztyeppei?  Vékony  és  Csallány  is használta a kazár elnevezést, igaz ők
abban a tudatban voltak, hogy azok valamilyen török nyelvűek!
Nos, akkor törhetjük a fejünket, hogy vajon az orsógomb melyik néprészünkhöz tartozhatott. Ebben
sajnos nem segít az (in situ) feltárási hely nélküli, Mohács környéki kincskeresős lippói lelet, mely
így nehezen köthető valamelyik magyar etnikumhoz, anyagi kultúrához. 

Tény,  hogy e magyar  feliratos orsógombot,  valamelyik néprészünk már így hozhatta magával a
Kárpát-medencébe keleti szálláshelyéről, vagy a magukkal hozott betűket sajátjukként használták.
Erdélyi  István  szerint  „Talán  gepida  emlék?  Mert  a  lippói  felirat  minden  valószínűség  szerint
hozzájuk köthető.” A magyar olvasattal  ez már nem tartható mert akkor, vagy magyar nyelvűek
voltak már a gepidák, vagy magyarul is tudtak róni!
Az  orsógomb  legalább  korának  korszerű  régészeti  módszerekkel  történő  időmeghatározásával
lehetne a magyar írásbeliség rendkívül ritka, megbecsült nemzeti öröksége!

*
No, de ne menjünk el szó nélkül Erdélyi germán olvasata mellett sem, mint mondja... „Megfejtési
kísérletünkben a régi középkori skandináv (dán, norvég) és angolszász rúnákhoz fordultunk.” 
Így állhatott elő, hogy a legrégibb germán rúnákkal15 igazából csak öt jel egyezik, (10, 8. 6, 5, 2.)
három csak tükörképileg. (12, 11, 4.) A 3. M hangértékű jel csak felállítva D. A 9. és 7. pedig
angolszász futhark jel, (O és C) de véleményem szerint a 12. jel sem azonos az elsővel.
A lippói lelőhelyhez közeli kölkedi temetőt... „a gepidák egészen a VII. század végéig használták.”
Akkor  időrendileg  és  tartalmilag  is  kétséges  a  későbbi  9-10.  századi  angolszász  rúnák
hangértékének beemelése.  Így azt  hiszem kizárhatjuk az orsógomb germán nyelven is  értelmes
egyidejű kétnyelvűségét. 
Viszont a „rúnás” jelek jól alátámasztják  Obrusánszky Borbála  felvetését,16 miszerint rovás-rúna
kapcsolat létezhetett a hunok révén. „A gót eredetű herulok a 3. században tűnnek fel a Dnyeper
folyó mentén, ahol szoros kapcsolatba kerültek az ott élt szkítákkal és szarmatákkal.” 
A korszak kutatói szerint „szkítizálódtak” átvették azok öltözetét, életmódját, szellemi kultúrájuk
nagy részét.
„Hedeager azt állítja, hogy később a herulok nagy része hun törzsekkel együtt északra vonult és így
érte el Skandináviát a szkíta-hun műveltség (...) Úgy véli, hogy a herulok terjesztették el a rúnák
használatát, példát merítve a hun rovásírásból.”
Kaposvár 2015. 02. 04.
                                                                                             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.
Ez a 2013. 08. 25.-i írásom módosított átírása.

14.  Fischer Károly Antal: A hun-magyar írás. Bp. 2005. Megújított kiadás. 11.
15.  hu.wikipedia.org/wiki/Rúnaírás
16.  Rovas.info/index.php/hu/tudomany/1044-rovas-runa-kapcsolatok


