
                                            A MAJAKI AMFORAFELIRAT

A majaki amforatöredék feliratát I. L. Kizlaszov angol nyelvű könyvében, a 8-12. századi Kubán –
bolgár és kazár időszak –  írásba sorolta, melyet K 9. Maяkи (Majaki) címszó alatt ismertet.1 
Az ott leírtak szerint, a feliratos edénytöredéket 1976-ban a Donyec folyó jobb partján fekvő Majaki
földvárától délre fekvő temető bolygatott földjében találták. (SZ. I. Tatarinov és I. V. Kopil)
A felirat hossza 10,4 cm, magassága 0,6-0,7 cm, egy jel 0.5 és egy 0.9 cm. A lelet korát a 8-9.
század közé datálták. Az Állami Ermitázsban tárolják, a vár leleteiről nevezték el a kazárokhoz
kötött szaltovo-majak régészeti műveltséget, melynek kultúregységét ma már az oroszok is vitatják.
Az edénytöredékről a szerző készített vázlatot.

A kiégetés után bekarcolt 17 rovásjel paleográfiai összehasonlítását más rovás emlékekkel 1979-ben
S. G. Kljastornyij végezte el. Megállapítása szerint a felirat utolsó négy szava kettőspontokkal van
elválasztva,  az előttük lévő – az amfora kihajló pereme alá rótt  – szótöredéknek pedig csak az
utolsó két jele látszik.
Kljastornyij kazár olvasási kísérlete:

X  Arka  X  irkir  ak  achik Bor
A felirattal és annak kibetűzésével Vékony Gábor is foglalkozott „A Majaki-i amphorafelirat” című
fejezetben.2 Kljastornyij olvasatának magyar nyelvű fordítását is ő adta meg:

' x (egység) összesen: (ide) x (mérték ~ ) megy bele (fér). Fehér száraz bor. '
Mint írja: „Számunkra  érhetetlen, hogy egy olyan feliratban, amelynek szövegét ilyen gondosan
tagolják, hogyan számolhatunk a tulajdonképpeni szöveg tagolatlan egybeírásával.
...Nem problémamentes Kljastornyij jelegyeztetése sem Németh Gy. hibás hangértékű betűivel. Az
amfora 1. jelét... a nagyszentmiklósi t jellel veti össze...  Németh Gy. nagyszentmiklósi olvasatáról
tudjuk, hogy rosszak. E pár szó  Kljastornyij  módszeréről azonban már csak azért sem felesleges,
mert ez az, amivel nem lehet előrejutni.”

Hát nézzük akkor Vékony  „előremutató” megfejtési módszerét.
A felirat:8/267 
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Vékony  szerint  13 ép betűből  áll,6/267 a  kettőspontok nem rovásjelek;  megszámoztam. Részleges
indító  olvasatát  a  nagyszentmiklósi,  szarvasi,  Novočerkassk-i  és  Stanica  Krivjanskaja-i  betűi
alapján adja meg, a pontok az ismeretlen hangértéket jelentik:

... n¹ ..n¹, δ..m, vn¹

1. s155239125.onlinehome.us/turkic/30_Writing/Codex_EuroAsisticKuban_Eu.htm
2. Vékony Gábor: A székely írás, emlékei kapcsolatai, története. Bp. 2004. 267-275.
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„Az  utolsó  szó  mindkét  jele  ismert,  ezt  vo/un,  van  vïn  alakokban  olvashatjuk,  ill.  szókezdő
magánhangzóval avun, ïvun stb. Gondolhatnánk arra, hogy az utolsó szóban a tör. avun- 'mulat' szót
olvassuk.1/269 … Másik lehetőségünk, hogy egy bolg.-tör. v-protézises alakra gondoljunk, ebben az
esetben a tör. ōn 'tíz' számnév kerülhet szóba. …A majaki feliraton von ~ van alakot olvashatunk...
Csakhogy a von után a mértékegység feltüntetését is várnánk, ez pedig biztosan nem áll.”
Majd  úgy  okoskodik:  „Amennyiben  feliratunk  utolsó  szava  valóban  von-ként  vokalizálható,
felvethető az a lehetőség is, hogy ez a von (<ōn) itt egy ' tíz egységből álló mértéket ' jelent.”
A számnév  főnévként  való  értelmezésére  felsorol  példákat,  melyek  alapján:  „aligha  vonható
kétségbe, hogy egy bol.-tör.  von  jelölhet tíz részből álló egységet. Ebben az estben viszont a  von
előtt számnevet kell keresnünk. Nos, a török nyelvekben egyetlen számnév végződik -m-re a csuv.
Śirěm ' húsz '. E szó az ótör. yigɜrme  alakra megy vissza.”1/270 Majd felsorolja ennek különböző
oszmán, baskír, altáji, kazak, volgai bolgár stb. nyelvi változatait, melynek eredménye az lett, hogy
„a 9. században bízvást föltehetünk egy bol.-tör. *ǰīrɜm 'húsz' alakot.”
De baj van, mert a von-t megelőző szó 8. jelének hangértékét épen ő határozta meg d/δ-nak, most
viszont j-re lenne szüksége. Ezt úgy oldja fel, hogy „bizonyos bolgár–török nyelvjárásokban mégis
elképzelhető a d' < j- megléte.8/270 …Vagyis feliratunk δ jelét akár ǰ-nek is olvashatjuk. (Persze, ha
épen erre van szükségünk, miért ne!)  (megjegyzés  tőlem)  Az utolsó szó tehát *ǰīrɜm  vagy *d'īrɜm
lehetne.”
Az 10. kazáriai E jelben felismeri a székely e (e) betűt, a 9. pedig: „igen közel áll a székely r r-hez,
valamint a novočerkasski kulacs ligatúrájában feltűnő r r jeléhez.” 
Így  aztán  kijelentheti,  hogy  „szavunk  olvasata:  ǰīrem  vagy  (d'īrem)  '  húsz  '.  Noha  az  első
magánhangzó  bizonyára  hosszú,  mégsem  azt  írták  ki,  hanem  a  másodikat.  Az  sem  lehetetlen
azonban, hogy itt egy korai -ī- > -i- fejlődéssel kell számolnunk.”
A 3.  jelet  a  Stanica  Krivjanszkaja-i  kulacs  x jelével  azonosítja:  „így  az  első  teljes  szóban
kereshetnénk az edény tartalmának megjelölését: * ' folyadék ' húsz „von”. Sajnos erre nem talált
semmilyen  török  nyelvű  példát,  akkor:  „személynevet  kell  keresnünk,  az  edény  birtokosának
nevét.”
Ezért az ótörökben -n- végű birtokos végződést keresett, rá is talált, mert „a csuvas η > n változás
általános  közismert  jelenség.3/272 Vagyis  feliratunkon  n¹rx.n¹ ïn alakot  kell  olvasnunk  'n¹rx.n¹-é
értelemben.” Így lett a 6. jel: ï/i. 
Vajon miért nem jött rá, hogy a 6. jel valójában a székely j (j) betű? Miért-miért, mert fel sem
merült benne a magyar olvasat lehetősége, mindenáron csak török fajú nyelvben gondolkodott! 
„Milyen  név  azonban  a  n¹rx.n¹?  Sajnos  a  4.  jelhez  hasonlót  sehol  sem ismerünk  a  kazár  írás
emlékeiben  …  nem  elképzelhetetlen,  hogy  egy  rovásjel  „kurziválódott”  változata”.  Vékony
valójában r G K γ-re gondolt.
„Ekkor kézenfekvő, hogy a név második része az  * Anar-xaγan vagy * Nar-xaqan személynevet és
címet rögzíti.” 
Ugyan a csuvasban ma a qaγan ~ xaγan megfelelője hiányzik, csak a qan-ra van adatunk: xun7/272 
Ezt áthidalja azzal, hogy „a csuv. q > x változás ugyanis már a 10. század elején végbement,2/273 így
egy eredetibb  qaγan  is  xaγan  alakúvá  lehetett  ekkorra.”  (Hát,  akkor  legalább  egy évszázaddal
későbbi hangcserét írtak rá a 8-9. századi leletre!)  
Nemigen tudott mit kezdeni a két töredék jellel; feltevésként az elsőt b b-nek, a másodikat N o/u-nak
gondolta ki és bu-nak olvasta. (A feliratjelek egyikhez sem hasonlítanak!) Csak megjegyzem, hogy
a kulacsfeliratok N (n¹) betűjét hozta át most, éppen -o/u- betűnek! Végül:
„Feliratunk olvasata tehát:

bu (A)Nar-xaγanïn ǰïrem von
' ez (A)Nar-xaγané. Húsz „von” '

Megjegyzi ugyan, hogy a csuvasban ma a megfelelő mutatószó hiányzik, helyette ku alak van.
„Mindenesetre a majaki amforatöredéken a tulajdonos nevét, valamint az amforába töltött folyadék
mennyiségét találjuk felírva … sokkal inkább a kagán számára beszolgáltatott adó része lehetett az
amfora tartalma.” 
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Össze is foglalja a felirat bolgár–török jellegzetességeit:
„A majaki köztörök  j-helyén  ǰ-t találunk (esetleg d'-t), az őstör. η n-né változott, a q már x alakban
tűnik  föl.  Megvan  a  v-protézis,  az  igэ  hangsor  pedig  ī-vé  (esetleg  i-vé)  rövidült,  viszont  nem
diftongizálódott.” (szerencsére!) Nos, ennyi elég is Vékony nem is tudom milyen nyelvű olvasatából,
csak feltételezéséből ötöt, de inkább hatot számoltam össze!  Hosszú Gábor  könyvében – Ligetire
hivatkozva – arról tudósít, hogy „a felirat biztosan ogur nyelvű.”3 

Számomra sokkal lényegesebb Vékony azon megállapítása, hogy: „a majaki amforafelirat ábécéje
azonos a kulacsfeliratokéval.” [ Novocserkaszk: (N.) és a Stanica Krivjanszkaja: (SK.)] Akkor ez az
én olvasatomban azt jelenti, hogy a „kazáriai”, vagy keleti ómagyar rótt betűkkel! Tudott, hogy az
említett két kulacs feliratának magyar olvasatát már ismertettem.4 
Induljunk el Vékony útmutatása szerint és helyettesítsük majd be azokat a kulacsjeleket, amelyeket
ő is átvett; persze nem a török-hangzóival!
Vékony –  rövidítve:  V. – elfogadott  betűit  (  )-be,  a  nem fogadottat  [ ]-be  teszem,  az  általam
megállapított új, vagy már igazolt rovásjeleket álló ( )-be adom meg.
Tekintsük át újból a felirat rováshangjait:

• 1., 5., 7. és 13. jel  V. szerint  (n¹),  hivatkozik mindkét kulacs  N (n¹)  jelére.5 Nálam mindkét
feliratban ez N (k-i).4 Egyelőre maradjon az -n¹-, de nyitva hagyom, mert kétséges.

• 2. és 9. jel  V.-nál  r [r]. Erre a jelre a  Kizlaszov ábécé: 49. sorszám alatt a türk t²-t hozza.6

Azonos,  de fordított  állású magyar  példa  a  battonyai  gyűrűfeliratról  ismert,  amit  ²k-nak
határoztam  meg.7 Az  itteni  jel  állása  a  battonyaihoz  képest  fordított,  ezért  tekinthetjük
„tükrözöttnek”  és  olvashatjuk  balról-jobbra:  (sz-²k³)  ligatúrának.  (Tükrözésről  lásd  a  8.
hivatkozásban írtakat, 3-as kiemeléssel jelölöm)

• 3. jel a R (¹d) ~ (d), e szögletes változat hangértéke a N.-i 15. és a SK.-i 17. jelben igazolva.4

• 4. jel szerintem az  K+n (n-¹k³) összevonása,  ahol a  -k- el  van fektetve,  az -n- ismert,  de
gondolhatunk a véghangzós székely–magyar K (ak) hangértékkel (n-ak) összevonásra is.

• 6. jelnél kétség sem férhet hozzá, hogy az a székely–magyar j (j) rovásbetű, V.-nál türk (ï/i).
• 8. jel (²l) lásd a margitszigeti kő és gyűrűk feliratait.8 ~ [ǰ]
• 10. jel E (e) egyetértek.
• 11. jel m (¹m) V. ismert nagyszentmiklósi betűje,9 most a török nyelvű olvasathoz (m²)-re volt

szüksége.
• 12. jel v (b/v) a N.-i és SK.-i kulacsfeliratról.4 ~ (v).9 
• 13.  jelet  alakja alapján a +  (²d) rovásjellel  azonosítom, lásd a  8. hivatkozás mellékletét.

Nem is értem V. hogyan hasonlíthatta össze ezt a kazár b -b- betűvel! 
• 14. jelnél is hasonló a helyzet, az  N (o/u) jelét veti össze, véleményem szerint, az azonos

alakú türk -nj-, -ny- betűvel.10 
Nos nézzük, milyen betűsort tudunk felállítani a fentiek alapján, megkülönböztetve V. elfogadott és
az én hangzóimat:

 …  ²D NY : N¹ SZ-²K  ¹D/D²  N-aK  N¹  ¹J  N¹ : ²L SZ-²K  E  M²/¹M : B/V  N¹ 
                              14  15       1         2            3           4        5     6    7       8       9      10      11         12    13 
Hangzósítva:          … eDéNY : NáSZéK aDNaK Ne áJoN : LeSZ-éKEM : aBaN
(Vastagítottam, amelyik mellett a mély magánhangzó helyett most magas van)
Láthatóan ha furcsa is a szöveg, azért érthető magyarul, de nem bonyolódnék bele elfogadtatóbb
olvasat keresésébe, mert már jeleztem kétségemet főleg az -n¹- betűjével kapcsolatban.

3. Hosszú Gábor: Rovásatlasz. Bp. 2013. 21.
4. Delibeli József: Novocserkaszki rovásemlékeink. www.leventevezer.extra.hu/kulacsfeliratok.pdf
5. Vékony G.: az i. m. 251. és 264.
6. Kizlaszov: s155239125.onlinehome.us/turkic/31Alphabet/KyzlasovIL_En.htm
7. Delibeli József: Battonyai nászék gyűrű. www.leventevezer.extra.hu/battonya.pdf
8. Delibeli József: FELÜLVIZSGÁLTAM Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf ábécé.
9.Vékony G.: az i. m. 151.
10. http://hu.wikipedia.org/wiki/Türk_rovásírás

http://www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
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Teszem ezt azért is, mert az ívelt ' n ' alakú -n- rovásbetű legalább olyan ősi jel, mint az y (sz) betű.
Többször  hangsúlyoztam már,  ha  egy egyhangzós  rovásjel  alakjára  mellékjelet,  kiegészítő  jelet
tesznek, akkor annak hangértékét is módosítani kívánják.
Szerencsénkre van egy újabb vázlat is a feliratról, melyet SZ. Ja. Baicsorov 1990-ben rögzített, és
egy  írásos  megjegyzés  Kljastornyij  részéről:  miszerint  a  2.  (1.)  jelen  lévő  vízszintes  karcolás
szerinte a fazekas asztalán, gyártás közben (égetés előtt) került az edényre; úgyszintén a 14. (11.)
jelnél is.1 
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Láthatóan az előző felirathoz képest alaki eltérések vannak ezen a vázlaton, amit még javítanunk is
kell a fenti megjegyzéssel. Így akkor az 1. és 11. jelről le kell vennünk a vízszintes mellékvonalat:

• 1. jel n (n) lesz, a
• 11. jel pedig azonos lesz a 8. -²l- jelű, betűvel.

Kicsit módosult a 6. jel alakja j -ről ˥ -re, ez utóbbi jel hangértéke pedig Csallány feliratain: (¹i/j).8

A 6. jelet azért emeltem ki, mert láthatóan annak rovásalakja más jelben is felismerhető: 
• 6. jel tehát: ˥ (¹i/j)
• 5.  jel  nem más,  mint az -n- betű alakját  kiegészítették,  mellékjelként,  az elfektetett  -i/j-

betűvel:   ✓ +  n =  ϶ (n-j)  azaz  nj =  ny;  hasonlóan  a  nikolsburgi  ábécé  j+n =  y (nӱe)
betűjéhez. A felirat eredeti -ny- betűjét a továbbiakban, ezzel ' ϶ ' helyettesítem.

• 7. jel alakjában felismerhető az ˥ (i/j) és az ϶ (nj/ny) betű összerovása, amit ϶+˥ (i/j-nj/ny)
vagy ˥+϶ (nj/ny-i/j) ligatúraként hangzósíthatunk.

• 12. jelben is megjelenik az -i/j- alakja és kap még egy; a -b/v- betűt szimbolizáló ferde
mellékvonalat is. Így az feltehetően a v+˥ (¹i/j-¹b/v) vagy (¹b/v-¹i/j) összerovások képét adja.

Változatlan maradt a: 
• 2. és 9. jel (sz-²k³), a
• 3. jel (¹d) és a 
• 4. jel alakjában az (n-¹k) összeírás, esetleg, mivel az -n- eléggé ki van egyenesítve, talán

bevonható a ligatúrába a Stanica krivjanszkajai ⇃(¹l) betű is,4 úgymint: ⇃+K (¹k³- ¹l).
A hiányzó rovásjelekre új hangértéket kell meghatározni:

• 10. jel E (e) alakja felül ki van még egészítve, egy jobbra felfelé húzott rövid vonalkával. Az
alakzat jobbról olvasva E + t (i/ü³-e, esetleg i/ü³-n-e), balról pedig az E+t (e-²t³) összerovást
is jelenti, amiben az -i/ü- és a -t- is tükrözött. 

• 13. jel szintén összerovás x+n (n-a) hangértékkel. Az x (a/á) ismert a deszki,- ladánybenei
gyűrűkről, a N.-i, SK.-i kulacsfeliratokról.4 

• 14. jel nem lesz más, mint a székely–magyar i (i) betű.
• 15.  jelhez  hasonló  található  Pletnyova kockij  gorodoki  jelkészletében:  ᓬ (ncs)  kettős

mássalhangzóként11 és  Kizlaszovnál is; a 32 szám alatti Don-kubáni -nč- jelként.6 Érdekes,
hogy ezek alakjában az -n- betű nem ismerhető fel, inkább hihető csak -cs- betűnek! Az
amforára karcolt jelben viszont, felül – szerintem hibásan lerajzolva – határozottan felismerhető a
„fordított” -n- betű. Mivel magyar nyelvű olvasatot várunk, a „török” hangértékű jel úgy
lesz magyar,  hogy a karaktert  felbontjuk a tükrözött  n + �� (n³-¹cs) összerovására.  A -cs-
megtalálható  a  később  ismertetendő  hun  sisakon,  az  Altin-Aszar-i  feliraton;  az  (n-cs)
ligatúra helyes állására pedig példa lesz a K 1 Sedjar felirat,1 ahol az -n- alul van. 

Maradjunk  is  mindjárt  az  első  hiányos  szótöredéknél,  s  próbáljuk  értelmezni  a  14-15.  jelsort.
Az ….' IN-CS ' betűsor, így önmagában is értelmes, de kiegészítve kiolvasható a (k)INCS szó is.

11. Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. Miskolci Bölcsészeti Egyesület, 1998. 95. 81. kép. (Pletnyova...)
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Az első tagolt részt az 1-6. jel teszi ki, melynek első két: ' NSZ-²K ' betűje jól olvasható: NáSZéK.
A következő három betű kétféleképpen is hangzósítható, úgymint: '  ¹DN-aK ' ~ aDNaK, aDáNaK
vagy ' ¹D¹K-¹L ' ~ DuKáL azaz jár, kapsz. Az utolsó két betű: ' NJ/NY I/J ' hangzósítva a NyuJ és
eNYI szavakat adja ki.
A következőt, a 7. ligatúrás jel egyedül alkotja: ' I/J-NJ/NY ' azaz JáNY szót.
Az utána következő ismét két szóból áll: a 8-9. jel hangsora: ' ²LSZ-²K ' ~ LeSZeK, a 10-11.-é pedig
' E-²T²L ' azaz ETüL.
Az utolsó feliratrész: ' I/J-B/V N-A ', amiből a JoBuNA vagy JoVoNA szó olvasható ki.
Akkor a felirat betűsorát a következőképpen véglegesíthetjük:

….I N-¹CS : NSZ-²K  ¹DN-aK / ¹D¹K-¹L  NY I : ¹J-NY : ²LSZ-²K, E-T ²L : ¹J-¹B/V N-A 
                14   15          1       2         3    4      /    3     4         5    6       7            8      9        10    11         12         13        

...(k)INCS : NáSZéK aDáNaK/DuKáL eNYI : JáNY : LeSZeK ETöL : JoVoNA
azaz:              … a Kincs nászék, dukál ennyi, jány (lány) leszek ettől, jó volna!

Hát akkor nem a kagánnak adandó valamilyen 10 egységből álló adóról lenne szó, mint ahogy azt
Vékony kifundálta, hanem arról, hogy az amforába egy lány nászék hozománya van elrejtve, ami
által már eladósorba lévőnek is érezheti magát; ami persze minél előbb jó volna!
Talán a töredékes első szót tudatosan nem is írták ki teljesen, hogy azt avatatlan ne olvassa – és az
edény pereme alatt –, ne is láthassa! 
Nem tudjuk, hogy mekkora lehetett az edény űrtartalma, abba mennyi, milyen fajta hozománykincs
férhetett bele; feltehetően meg is lehetett nevezve.
Egyet viszont tudunk, hogy a felirat szövege egy mindennapi életeseményt fogalmaz meg tisztán
érthetően  magyarul,  mégpedig  egykori  kelet-európai  szállásterületünkön  használt  ómagyar
betűkkel!
Kaposvár 2015. 01. 25.
                                                                                          Delibeli József
                                                                                         okl. építőmérnök

A korábbi  –  magyarostortenet.gportal.hu  2015.  II.  negyedévi  –  írásomat  most  átdolgoztam,  a   „majaki”  magyar
rovásleletek egységes megjelenése érdekében. (2015. 11. 23.)
A rovásjelek jelölésénél  felhasználtam Dr.  Hosszú Gábor székely–magyar,  kazár  és  Kárpát-medencei rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlap webhelyről 2009.
Az idézett művek lábjegyzetét szám/oldal közlésével, vagy zárójelben adtam meg.

 


