
EGY MAJAKI KŐTÖMB ROVÁSAI

A „Majaki magyar rováskövek” című írásomban,1 Kizlaszov  angol nyelvű Kódex Feliratok2 című
írását  felhasználva  ismertettem a  majaki  (valójában  Majackoe  gorodiscse)  erődvár  több  ütemű
régészeti feltárása – N. E. Makarenko, SZ. A. Pletnyova, G. E. Afanajev – során talált, a várfalból
származó mészkő falazókövekre vésett 12 magyar nyelvű rovásfeliratot.
Akkor  említettem,  hogy  később  érdemes  lenne  visszatérni,  jobb  képi  ábrák  alapján,  az  akkor
kihagyott D13. Majak-10 és D14. Majak-11 megnevezésű feliratokra, s megkísérelni elolvasni azok
feliratát is. Ehhez végül is  Erdélyi István: Rovásfeliratok a majackojei várból című írása4 segített
hozzá. A szerző tulajdonképpen 1978-ban részt is vett a Pletnyova vezette régészeti feltárásban.
„Az 1975-ben (hétesztendős előkészítő tárgyalások után!) megkezdett Szovjet–Magyar Régészeti
Expedíció, majd 1978-tól Szovjet–Bolgár–Magyar Régészeti Expedíció néven szereplő vállalkozás
ásatásai  a  … Majackoje  nevű  kazár-kori  kővár  területén  és  környékén,  érdekesnél  érdekesebb
tudományos eredményeket szolgáltattak.” Egy nagy kőtömb – a külső délnyugati falrésztől 23,5
m-re  keletre  a  kaputól,  mérete:  68-70*41-46*33-31 cm,  egyik  oldalán  két  befejezetlen  szarvas
vésete látszik2 – teljesen megmaradt. 
„Ezen voltak a leghosszabb rovásfeliratok. Ezekről mi magunk is készítettünk fényképfelvételeket
(Sugár  Lajos  fényképész)  és  rajzokat  is  (Erdélyi  Balázs  építészmérnök),  amelyeket  a  MTA
Régészeti  Intézete  Adattárába  helyeztünk  el.  Másolatait  megkapták  budapesti  és  szentpétervári
nyelvészek is, de megfejtésük eddig még nem került nyilvánosságra. … Ezek igen hosszú feliratok.
…Korábban ezen a lelőhelyen a 20. század első éveiben már találtak némely, a falak maradványain
lévő kőtömbökön feliratokat – lásd ezekről az 1. lábjegyzetbeli írásomat –, de azok egyszavasak. Az
1960-70-es években G. F. Turcsaninov  nyelvész iráni (alán) nyelven kísérelte meg őket feloldani.
Számunkra úgy tűnik, hogy az újabb, általunk megtalált nagy feliratok valószínűleg türk (kazár)
nyelven íródtak. A jelek jelentős része megtalálható a nagyszentmiklósi aranykincs feliratain is.” 
Ezen mészkőtömb egyik oldalán van az a D 12. Majak-9 felirat is, amelyet a hivatkozott írásomban
már ismertettem, ezért úgy döntöttem, az erre vonatkozó részt – változatlan tartalommal – most
megismétlem, hogy a kőtömb mindhárom rovásfeliratának olvasata egy helyen legyen. 

*
D12. Majak-9
A fellegvárban folyó ásatások során  Pletnyova  és  G. E. Afanajev  találták. A mészkő falazóelem
előlapi mérete:  65*32-22 cm. A felirat  megőrizte eredeti  hosszát:  26 cm, magassága 6-8 cm, a
betűvésések vékony vonalúak, számos helyen újravésés látszik. Ez legjobban a második karakternél
tűnik ki. A 3. kevésbé világos, az 5. és 6. karakternél meglévő felületi sérülés valószínűleg már a
felirat előtt is ott lehetett. Az SH (Orosz Állami Ermitázs) őrzi.
Olvasat nincs közölve róla, Kizlaszov régi török rovásírások között hozza. 
Kivágtam a feliratot:

                                                                            12 11  9   8   7   6     5    4   2   1
                                                                                           10                       3              
Az ismertetés 8 karaktert ad meg, de láthatóan legalább 12-ből áll, amennyiben a vázlat alakhűnek
tekinthető. Hozzáteszem a kipontozott részeket elfogadom rovásjeleknek.
A rovásjegyek számozását utólag az olvasat alapján adom meg. A 3. jelet beszúrásnak értelmeztem,
a 10. pedig már nem fért volna ki a 7-8-9. betűsor után, így azt lejjebb rótták.

1. Delibeli József: Majaki magyar rováskövek. www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20magyar.pdf
2. s155239215.onlinehome.us/tikic/30_Writing/Codex_EuroázsiaticDon_En.htm
3. Megfordított, tükrözött rovásjel.
4. Turán Új (IV. évfolyam 2. szám) 2001. 67-69.

http://www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20magyar.pdf
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A felirat betűjeleit az alábbiak szerint rögzítem:

• 1. jel a  æ (k) betű a novocserkaszki kulacson és  Pletnyova  készletében,(6) de nem kizárt a
ligatúra  sem,  hiszen  szára  hangsúlyosan  -n-  alakú,  és  egyik  mellékjele  hosszabb,  így
takarhatja n (n), a tükrözött: „n szárú” ' œ ' (²t) és ᒻ( (i/ü) betűt is.

• 2. (n).
• 3. jel összetett lesz, amiben a j (j), i (n-j/j-n), az t és talán a fejen álló Y (Û) is felismerhető.
• 4. jel eddig mindig a P (g) betűt jelentette.
• 5. betű az A (¹r), mint a SK. (Stanica Krivjanszkaja) kulacson, ha ligatúra, akkor a v (v),a (²l) és

y (sz) betűk változatos összevonása, ha a pontozott vonal valós még a j (j) is hozzá jöhet.
• 6. és 12. jel az (¹l). Ezzel eddig nem találkoztunk, de hangértékét igazolják majd a még nem

ismertetett olvasatok (Ajmirlig I., Kumarai feliratok).
• 7. jel (sz).
• 8. az (²m), mint a VII. feliraton.  
• 9. jegy egyértelműen a n + v (b-n) ligatúra.
• 10.  jel  olyannak  látszik  mintha  az  H (o/u)  betű  lenne,  ami  így  egymagában  persze

értelmetlen. Ligatúraként az y + n (n-sz), illetve a յ + n (n-j) azonosítható.
• 11. jelben lévő -z- betű korabeli normál állásának, a Majak-16 felirat  egyedül álló  z (z)

rovásjele alapján, ez tekinthető. A mellékjel viszont kettővel több, így bele értendő még a
kétvonalas v (b/v) betű is tükrözve. Az összevonást: (z-¹b³/¹b³-z) betűkre bonthatjuk.

Kíséreljük meg a feliratot részleteiben olvasni:
A 7-8-9. betűsor: ' SZ M B-N ' azaz SzeMéBeN. A10. ' N-SZ ' ligatúrajegy a NőSZ, az ' N-J ' a NőJ
szót jelenti.  Az utána jövő 11-12. betűsor a '  ¹B-Z  ¹L ' ~ BiZáL, a '  Z-¹B  ¹L '  ~ ZaBaL. Máris
olvashatjuk a felirat végét: „szemében nősz bízzál” vagy „szemében nőj zabbal”, ez utóbbi viszont
lóval kapcsolatos, ezért a felirat elejét ilyen értelemmel kell majd keresni.
Az 5-6.  '  SZ-¹V  ¹L '  betűsorból  a  SzóVaL olvasható.  A 2-3.  jegy,  ha  összetartozik  a  NeVeNE
olvasatot adja ki, jelsora: ' N ²V-NE '. Az 1. jel -k- betűje önmagában is értelmes mint: ' ²K ' ~ Ki, de
ligatúraként is illeszthető: ²K-²T, vagy ²K-N ²T.
A feliratot végül is így rögzítettem:

²K-²T NV-NE G SZ-V¹L, SZ²MB-N N-J Z-B¹L
                                                       1      2     3       4       5     6     7    8     9      10     11  12  

KiT NeVeNE áG SzoVaL, SzeMeBeN NöJ ZaBaL
Kit nevelné ág szóval, szemében nőj zabbal

Lásd, hasonlóan az előzőekhez, ez is egy személyre szóló oktató, tanító felirat!
A lovat is okosabb zabbal, mint „ág-szóval”, vesszővel nevelni!

Hát  ilyen  szépen  fogalmazott,  bölcs  tanulságot  csak  az  a  „nomád”  magyar  ajkú  katonaember
fogalmazhat meg, kinek évszázadok óta Társa a ló, akinek olyan a nyelve, amivel kifejezhető egy
ilyen tömör, költői allegória is, mint „ág-szó”!
Vajon  tényleg  annyira  lenézendők  „honfoglalás”  előtti  eleink,  mint  azt  egyes  idegen  szívű
történészeink állítják?
Véglegesítsük az olvasat alapján megadott rovásjelek hangértékét:

• Az 1. jel a t + æ (²k-²t), az -i- betűt nem gondolnám bele, mert az összevonásnál elsődleges
az egyszerűség. Amúgy meg i-vel és -i- nélkül is az olvasata ' kit ' vagy ' kínt '.

• A 3. pedig az  E +  n =  t +  Y(Û) (v-n-e) ligatúra, ahol a fejen álló -v- az -n- alakjához van
igazítva. Az '  t ' -ne- kapcsolatra két dolog miatt is ki kell térni: ismert nagyszentmiklósi
rovásjel  (más hangértékkel),  és  talán  ismereteim szerint  első alkalom;  ahol  ki  van írva,
jelölve van a szóvégi magánhangzó! Az E (e/é) székely rovásjel, példa rá az esztergomi ezüst
gyűrű 8. jele.

• Az 5. is ligatúra: v + y (sz-¹v) székely betűkkel.
• Csak emlékeztetőül: a 9. n +v (b-n), a 10. J + n (n-j) és a 11. z +v (b-z).

*
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A kőtömb  további  két  feliratának  feloldásához  felhasználom  Erdélyi  által  közölt  ábrákat4 is,
amelyeken az 1. számú a Kizlaszov tanulmány rajza, míg a 2. számú Pletnyováé. 

D 13. Majak-10
Kivonatos ismertetése a Kódex alapján. 
Az előző mészkő tömb másik oldalán, megközelítőleg a felület középvonalában, a kő széleihez elég
közel, két sorban írás található. A jobboldali karakterek nagyobbak és szélesebb vésetűek mint a
többi, olvasni jobbról-balra kell. Az első sor magassága 3-4 cm, a másodiké 2,5 és 6, de többnyire
3 cm, vésetei 1-2 mm mélyek. A felső sorban 33, az alsóban 32 karakter van. Szinte lehetetlen
megkülönböztetni  mindkét  sor  baloldali  részén 5-6 karaktert.  Tekintettel  az összetételre,  az írás
paleográfiai tagoltságára, lehetséges, hogy a feliratot egy személy készítette és egységes szöveget
tartalmaz a 76-78 karakter.
Találta az 1978-as ásatások során Pletnyova és Afanajev. Az Ermitázsban őrzik.
Kiadványok felsorolva, olvasat nincs megadva.

Láthatóan eltérések vannak a két rajz között, *-l jelölöm meg azokat a karaktereket, melyekre a
rováskészletben nincs azonosítható jel,  vagy csak hasonló található.  A 2-3-4 tagú összevonások
esetén a lehetséges változatokat nem ismertetem, csak azt amelyik a szöveghez tartozik. Feltehetően
a két rajzot és Kódexbeli ábrát együtt kell majd értelmezni. 
Azon egyező  –  az  1.  lábjegyzetbeli  írásomban  elfogadott  –  betűk  rovásalakját  és  a  rájuk  való
hivatkozásokat nem ismétlem meg, csak a hangértéküket közlöm. A továbbiak során  Kizlaszovot
„K.” Pletnyovát „P.” alakban rövidítem.
Azt hiszem nem tévedek sokat, ha feltételezem az eddigi majaki olvasataim alapján, hogy várhatóan
most is a várbeli mindennapi élettel kapcsolatos, az uralkodó környezetéhez köthető eseményeket
megörökítő tanulságokra, nevelésre, oktatásra szolgáló feliratokra számíthatunk.
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Felső sor

első 13 karaktere:

1                                                             C  L       v                                     F     
2                                             r  ¹G ¹M  r  n  SZ E* ²D ¹L  ²L ²M  â  ¹M   
                                                       13  12   11 10  9    8   7    6    5     4   3     2     1     0                        

Az eltérő vagy eddig nem ismert rovásjelek:
• 0-val számoztam, és a felirathoz tartozónak tartom a P. kezdő betűje előtti F (¹l) rovásbetűt,

melynek csak a felső része látható K. rajzán.
• 2. jel eddig nem ismert ligatúra, feloldása: F + ⟆ (K) (¹k-¹t/¹t-¹k), a -k- betű ezen korai alakját

nem tekintem tükrözöttnek, mert ez az alapállása.
• 7. karakter K.-nál határozottan egy kisalakú általában v (b) hangértékű rovásjel, míg P. ezt a

jelet egy 7 mellékjeles ívelt -n- alakúnak rajzolta. (ez ' E* ' csak hasonló, egyező jel nincs a
jelkészletben.) Azt hiszem nem tévedek, ha P. jelét elvetem.

• 9. jelnek csak az alsó része látszik  K.  rajzán, mely alakilag megegyezik a D19. Majak-16
felirat 3. L (²l) jelével, de szóba jöhet a kiegészített felirat J (¹j) rovásjele is. P. n (n) betűnek
vélte. A szöveg értelme alapján kell majd választanunk.

• 10. karakter  K.-nál a '  C '  alakban van megadva, mely ez esetben jobbról-balra olvasva,
ligatúraként is értelmezhető. A véglegesített ligatúra betűsor: t + Ⅰå + v (b³-²k³-²t), a -b- és -k-
tükrözve. Ez a -²k- betű látható a majaki amforán és a battonyai gyűrűn is. P. jele egyezik a
13.-al.

• 13.  jelet  is  lehet  hasonlóan értelmezni,  mint  az  előzőt,  vagyis  r = Ⅰå +  t (²t-²k³),  a  -k-
tükrözött, de egyes jelként jelenthetné a tükrözött ' r ' (¹r³) betűt is. 

A feliratrész betűsorát – elhagyva a kísérleteket – 2015. 09. 27.-én így rögzítettem:  

¹L ¹M  ¹K-¹T  ²M ²L  ¹L ²D  ²B SZ ²L  B-²K-²T  ¹M G  ²T-²K
                                         0     1        2         3    4     5    6    7    8     9         10         11 12      13

LáM uKoT eMeL áLD (LáD), BeSZéL BéKéT (a)MiG üTöK
Lám ukkót emel áld vagy (lásd), beszél békét míg ültök

Az ukkó (ukkon) alatt áldomást kell érteni, ukkon,- ukonpohár áldomást ivó, szerződést kötő pohár,
a mongol alapján annyi mint uko, ivó pohár. (Cz-F.: Szótár 580.) A „lád” a lásd ige archaikus alakja.
A 14-23. szakasz:
Kódex ábráján2. D13.                                 à          y
2                                                ¹V   ®    x   B   M   B ¹M  ²K   A/Á  B
                                                             23   22   21  20  19   18   17   16      15    14

• 14. és 20.  rovásjel  ligatúra,  mely felülről lefelé:  b (¹t),  a (²l)  és  y (sz)  betűkre bontható.
Változatai: a D13. Majak-3 feliraton: SZ-¹T, a D10. Majak-7 5. jelének betűsorában: ¹T-²L,
illetve ¹T-²L-SZ. Most is ezekből kell majd választani.

• 19. jel P. rajzán az M (²m), a Kódex rajzon az y (sz) rovásjel van megadva.
• 21. jel is kétféle rajzolatú. K. ábráján lévő ' à ' rovásalak feloldható n + t (²t³-n), n + t (i/ü³-n),

de szóba jöhet a t + n + t (²t³-n-i/ü³) összevonás is, ahol a -t-, és az -i/ü- betű is fordított.
P. ide az (a/á) rovásbetűt rajzolta.

• 22. jel szintén összetett négy mellékvonalú karakter, melyet P. rajza alapján felbonthatunk:
z (z) és  t (²t) betűkre. (Felmerülhetne a -²k³-, -¹r³- és a  v -¹b³- betűk összevonása is, ami
kizárható, mert a mellékvonalak felül és alul is záródnak a függőleges vonalhoz, másrészt,
így a szövegbe nem illeszthető betűváltozatokat kapnánk.) Van még a karakterben egymás
alatt  három '  X '  rovásjel  is,  melyek  csak  egyféleképpen  oldhatók  fel:  X (²d)  és  h (h).
A szövegbe a lehetséges változatokból a  h +  t +  z +  X (²d-z-²t-h) összevonás illeszkedik,
amiben minden mellékjel egyszer fel is lett használva! 

            Hangzósítása: üDöZőT-H vagy iDéZőT-H.
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Szeptember 28-án ezt a betűsort rögzítettem: 

¹T-²L  A  ²K  ¹M  ¹B  SZ ¹T-²L-SZ ²T-N-(I)  ²D-Z-²T-H  ¹V
                                            14     15   16   17    18   19         20           21                   22           23

iT üL A (üL LA) Ki Ma BoSZuT-éLeSZTeN(I) iDéZöT-HiV
Itt ül laʼ(ni), ki ma bosszút éleszt(v)én, idézőt hív

A hangsúlytalan  „v” nem idegen a  magyar  nyelvtől,  az  '  éleszteni  '  mai  alak,  szóba jöhetne  a
'  SZ-²TN-I  ' szítani  ige is,  de a  palatális  -t-  nem harmonizál.  Inkább gondolnám a laʼ,  lám,  ni
indulatszót az ' AKi ' helyett. (Cz-F.: 1246.) A kettős mássalhangzót csak egyszer jelölik.
A különböző rajzok közötti  legnagyobb eltérések  a  sorvégnél  tapasztalhatók,  ezért  megadom a
Kódex D13. rajzát is:

A felirat vége:
1                                                    …...... x   ⇂  k …....t ….........l   ˌ
Kódex rajzán:                                r   z*   x    :   k   t    t    N   j    N   ¦
2                                                   ¹R  z* A/Á  :   t  ²R   a   F  I/J  t   :
                                                                34  33   32    31 30  29   28  27  26  25 24 

Most az esetleges szóelválasztó jeleket is megszámoztam, mert azok sem egyértelműek.
• 24. karakter lehet, hogy csak szóelválasztó, de lehet egy megszakított ¦ (sz) rajza is.
• 25. jel  szinte minden rajzon más alakú. Az 1-es sorban, ha valós '  l '  alakú a jel,  talán

feloldható  L +  n (n-²l) vagy  n +  L (²l-n) értelemmel, de nem kizárt, hogy csak az -¹s- ívét
jelenti. A Kódex rajzán egyértelműen az N (¹s) betű van, míg P. jele lehet F (¹l), akár t (n-e)
is. Ez utóbbi kettő megkülönböztetése kicsi jelek estén mindig is kétséges.

• 27. jel az egyik rajzon  (¹s), P.-nál -¹l-.
• 30. jel két rajzon is a k (²k) betűt jelenti, de lehetséges, hogy P. az 1-es rajzon látható -²k-

jobboldali részleges ' x ' része alapján gondolta azt t ne-re, vagy F ¹l-re kiegészíteni. 
• 31. karakter vagy szóközjel, vagy egy ⇂ + y (sz-¹i/j³) ligatúra, ahol a -j- fordítottan fejen áll.
• 33. jelben a -z- most tükrözött, a karakter jelentheti a X + z (z³-²d), illetve z + X (²d-z³) betűk

összevonását, de szóba jöhetnének a tükrözött t (i/ü³), t (²t³), z (z³), y (²k³), valamint a F (¹t)
betűkből összevonható ligatúra variációk is. A szövegbe a (¹t-²k³-z³) illeszthető.

• 34. rövid kis ferde vonalka, mint a D19. Majak-16 felirat (10.) jele, az (¹r) betűt jelenti.
Egyértelműen a feliratnak ez a legbizonytalanabb része, s azt hiszem maradéktalanul egyik szóba
jöhető sor sem olvasható ki.
Nézzük a 2-s sort:              :  ¹L/N-E ¹I/J  ¹L  ²L  ²R ¹L/N-E  :  A/Á ²D-Z ¹R
                                          24      25       26   27    28   29      30      31   32      33    34
Talán:                                             NE áJáL éLRe NE : A/ÁDoZ úR

A Kódex sora:                  SZ    ¹S      ¹J    ¹S  ²T   ²R    ²K      :  A/Á ²D-Z ¹R
          SZó SuJoS, iTéR Kő (kell) :  A/ÁDoZ úR

Viszont ha a 33. karakterbe a (¹t-²k-z³)  hangértékű összevonást helyettesítjük be, akkor az előző
mondatrészekhez jobban illeszkedő olvasatot kapunk: 

SZ ¹S  ¹J  ¹S  ²T  ²R  ²K  :  A/Á  ¹T-²K-Z  ¹R
                                                 (SZ)ó SuJoS iTéR Ki :  ÁTKoZ úR 

(Szó) súlyos ittér ki átkoz úr
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Az „ittér” jelentheti azt a jelenlévőt, akit itt ér valami – például kiátkozzák –, de lehet az itten ér, itt
ér rövidebb, archaikus változata.
Természetesen szó érheti az „átkoz” szót a hangrendi hiba miatt, de bele gondolva K (¹k) jelét nehéz
lett volna összevonni a -z- alakjával. Így talán érthető és tudatos is lehetett a rovó választása az
illeszthető  -²k- betűvel. Amúgy hangrendileg helyesen csak három különálló rovásjellel lett volna
megoldható, ami valószínű már a helyhiány miatt ki se fért volna. ( A 34. jel után is látható még
egy-két – fel nem oldott – rovásjel, és ott a kipattanás is.)
Az egyes  sorok eltérő jeleinek cserélgetésével  kaphatnánk talán jobb olvasatot,  de a rovásjelek
bizonytalansága akkor is megmaradna, így azt hiszem csak a feloldás értelme lehet az iránymutató!

Alsó sor
első 22 rovásjele:

1                        ¦   L     x    Ü    d   ¡*   æ   F   *   F   i   ¡*    v   Y    n    m  ❳  *   x   d      x      æ     
2                       ┆   Ꜣ  A/Á  Ü  ¹D   ¡* ²K ¹L   µ  ¹L   É   ¡* ¹V ¹M  N ¹M  n  *   x*  ¹D  A/Á  ²K 
                        22  21   20    19  18  17   16  15  14  13  12  11  10    9    8     7   6   5    4     3      2        1

A Kódex jelsorát nem ismétlem meg, mert az szinte azonos az 1-esel.
Nézzük az eltérő jeleket: 

• 4. jel az 1-es rajzon x (a/á), P.-nál és a Kódexen is az -a- alakja ki van egészítve felül egy
véleményem szerint a '  j ' j-t jelentő ferde kis vonalkával. Így a karaktert a  x +  j (¹j-a/á),
illetve a j + x (a/á-j) összevonásának tartom.

• 5. jelre sincs megfelelő rovásalak, de logikusan nem lehet más, mint  F (¹t) betű „ívesített”
n-hez igazított alakja, vagyis az n + F (¹t-n) ligatúra.

• 6. jel is kétféleképpen van lemásolva. Az 1-es rajzon ' ❳ ' alakú, mely csak annyiban tér el a
D10. Majak-7 felirat 2. jelétől, hogy itt nincs benne az  ¹r-t jelentő vízszintes vonalka, így
anélkül az n + L  (²l-n) ligatúrát jelenti. A másik két rajzon a szerzők a '  ❳ ' jelet az n n-el
azonosították, nem tudván a két alak közti különbségről.

• 11.  jelre  nincs  alakhű karakter  a  jelkészletben.  Az -n-  betű  alakja  felül  három,  alul  két
mellékvonallal van kiegészítve, így alul az ívelt szárú fejre állított v (¹b), felül a ¡ (z) és még
az n (n) betű is jelölve van, melyek összevonása a v + p + n (n-z³-¹b) ligatúrát jelenti. A -z-
baloldalának elhagyása ' p ' nem értelemzavaró, mert ez még nem a székely -p- betű. 

• 12. jel i (j-n/n-j) vagy É (¹k-a/á), ez utóbbi azonos a D19. Majak-16 felirat 4. jelével. 
• A 14. jel az 1-es ábrán nem ismerhető fel egyértelműen, P. jele az µ (¹r) betű.
• A 17. karakter hasonlít a 11.-re, de most felül van kettő, s alul három mellékvonal, ami által

a betűalkotók sorrendje változik: n + p + v (¹b-z³-n), most a -z- áll fejen.
• 19. jel tulajdonképpen azonos az előző oldali D12. Majak-9 felirat 9. n + v (¹b-n) jelével.
• 21.  jel  az  1-es  ábrán  az  L (²l)  betűt  jelenti,  míg  a  másik  jelet  csak  a  türknek  tudnám

értelmezni, így elvetem.
• 22. karaktert egy szaggatott vonalú y (sz) betűnek tartom.

A jelsor betűhangjait (09. 28-án), így rögzítettem:

²K   A ¹D ¹J-A   ¹T-N  ²L-N ¹M N  ¹M  ¹V N-Z-¹B ¹K-A ¹L  ¹R ¹L  ²K  ¹B-Z-N ¹D  ¹B-N Á  ²L  SZ 
      1     2    3     4          5          6       7   8      9    10      11          12    13   14  15   16        17      18      19   20    21  22   

Ki ADoJA uTáN üL-NéMáN áM VoNZó-BoKAL áRuL, Kö BiZNoD, BáNÁ LeSZ
Ki adója után ül némán, ám vonzó bókkal árul, kell bíznod báná lesz!

Ha a 17. karaktert ¡ + v + E + n azaz (n-e-¹b-z³) összevonásként oldjuk fel, akkor a kornak jobban
megfelelő archaikus olvasatot kapunk: 

Ki AdóJA uTáN üL-NéMáN, áM VoNZó-BoKAL áRuL, KéNEBiZoD, BáNÁ LeSZ
Ki adója után ül némán, ám vonzó bókkal árul, kéne bíz(n)od, báná lesz,
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Azt hiszem nem kell különösebben magyarázni a „bízod” és a „báná” szókat. A – Cz-F.: 673. –  így
adja meg: bíz valakinek jelleme, becsülete, ügyessége, hűsége stb. felől meg van győződve, vagy
legalábbis azt hiszi. A „báná” akár mai alakként is elmegy: meg báná majd!
Sorvég: 23-33.
Kódex                                       …..........È    N
1                                               ¢   t   x    x*   F   F     ?   o*   æ   x*  I  ⇃  C* 
2                                               …........ A-J ¹L ¹L  K/µ   o* ²K  x   Y  ¹L  C* 
                                                         35  34  33   32  31  30   29   28   27  26  25  24  23  

Az eltérő és meghatározandó jelek:
• 23. karakter annyiban tér el e felső sor 23. jelétől, hogy most a -z- betűnek öt mellékjele van,

amelyek takarhatják  z (z) és  v (¹b³) betűket, a három ' x ' feloldását pedig már ismerjük:
b (²d) és  h (h). Így gyakorlatilag egy négyes összevonású, változatos betűsor állítható elő.
A felirat értelméhez két változat is tartozhat: z + v + h + b (²d-h-¹b³-z) vagy X + z + v + h
(h-¹b³-z-²d).

• A két 25. jel közötti eltérés minimális, talán csak a másolásból adódik, mindkettő az -¹m-
betűt jelenti.

• 26. jel a 2-es rajzon az x (a/á), míg az 1-es alapján az t + x (a/á-²t) összevonást jelenti. 
• 28. karakter esetén is az 1-es sor jelét fogadom el, melynek felül két, alul egy mellékvonala

van, ami az  n (n), a  v (¹b) és az  ⇃(¹l) betűk n-re igazított alakját jelenti, helyes olvasási
sorrendje: v + ⇃ + n (n-¹l-¹b) lesz. 

• A 29. jel az 1-es rajon olyan mintha egy kis M betűnek az eleje látszana, a 2-es és a Kódex
rajzon egy dőlt K (¹k) rovásbetűnek látszik, ami akár a dőlt µ  ¹r-t is jelentheti. Azt hiszem
mindkét betű bevonható az olvasatba.

• 31. jel a Kódex és az 1-es rajzon inkább N s-nek látszik, másikon ¹l-nek. 
• 32. karakter az egyik rajzon azonos a 4. (¹j-a/á) jellel, a másik kettőn a È ¹g-ét jelöli. 

Hasonlóan az első sor végéhez, most is nehézséget okoz az eltérő jelek olvasata. A 27-33. betűsor
értelmezhető:  '  KiNáL BóKAL aLáJA,  KíNáL BoRaL áLJA vagy KiNáL BoKoLáL áJÁ  ',  de
lehetséges a ' KiNáL BoRaL SuGÁ ' olvasat is.
Próbáljuk meg bevonni a 33-35. rovásjeleket is, talán segíti a szóvéget értelmezni:

• a 33. jel az x (a/á) betű,
• a 34. „tükrözött t -t-”, pedig a t + y (sz-²t³) vagy y + t (²t³-sz) ligatúra míg, 
• a 34. '  i ' rovásjel tükrözött  Q alakja az j + n (e/o-¹j³) összevonást jelenti. Az -e/o- fonéma

van a D3. Majak-3 felirat 4. karakterében, de ott van a gyűrű feliratokon is.5 
A kiegészítéssel az olvasatot így véglegesítem:

H-¹B-Z-²D ¹L ¹M  A/Á-²T  ²K  N-¹L-¹B ¹R ¹L  ¹S  ¹G  A/Á  ²T-SZ O-¹J
                                      23          24   25       26         27        28        29 30   31   32    33        34       35

Hű BiZoDaLMAT KiNáL-BoRAL SuGÁ Te-SZOJ
Hű bizodalmat kínál borral, súgja te szólj!

Nem tekintem hangrendi hibának a ' bizodalmat ' szó -²d- és -²t- betűit, a ligatúra így egyszerűbb.
Nézzük a kőtömb ezen oldalán található kétsoros feliratot, most már folyamatában:

Lám ukkót emel áld, beszél békét míg ütök, itt ül laʼ ki ma bosszút élesztvén idézőt hív, 
szó súlyos, ittér kiátkoz úr!

Ki adója után ül némán, ám vonzó bókkal árul, kéne bizod báná lesz, hű bizodalmat kínál 
borral, súgá te szój.

Azt  hiszem nem szükséges  a  mai  nyelv  szerinti  hangzással  és  helyesírással  megismételnem a
feliratot, mert így régiesen – archaikusan –  is annyira mai!

*

5. Delibeli József: Felülvizsgáltam Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf

http://www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
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D14. Majak-11
felirat, a kőtömb harmadik, 68*33-31 cm-es oldalán van. A kőlap bal felén egy ló bevésett képe
látszik.  Alatta  és  a  jobb  oldalon  több  szoborszerűen  tagolt  feliratvéset  is  található.  Szorosan a
kőoldal alsó szélére van vésve a feliratsor, a szöveg nem éri el az oldalszéleket, a bal oldaltól 13, a
jobb széltől  9  cm-re van.  A jobboldali  karakterek nagyobbak,  mint  az azt  követők.  A szöveget
jobbról-balra  írták,  25  karakter  látható,  21  betű  különböztethető  meg.  Egy  mélyedés,  hasadás
jelentősen torzítja  az 1.  és  8.  karaktert,  de ennek ellenére alakjuk rekonstruálható.  Legnagyobb
mértékben a 21-24 karakterek sérültek, mint a D13. feliratnál, mellyel a paleográfiai hasonlóság is
nyilvánvaló. A felirat hossza 42,5 cm, a betűk magassága 2,5- 4, többnyire 2.5-3 cm között. 
Kiadványok a feliratról felsorolva, olvasat nincs közzétéve.2. D14.

Képe:

Láthatóan a 2-es, Pletnyova átírása lesz jobbára használható, a Kódex rajzát külön nem adom meg,
szükség esetén hivatkozok rá.

1          d    x.......... T.............. µ   â   E*  â*   j     d    x       â    ä   n …....... F   y    x  j   Á   Y    x
2        ¹D A/Á  ¦   G  ur  A  d  x  ¹R  â   E*   N    ¹J  ¹D  A/Á ¹T-¹K *  N  â  ä å ¹L SZ  N ¹J  N ¹M A/Á      
             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  

Az eltérő és meghatározandó jelek:
• 5. jel a felső sorban az x (a/á), alatta a D1. Majak-1 felirat 6. és a novocserkaszki kulacs 16.

N (k-i/ü) ligatúrája6 látható.
• 8. jel hangértéke a novocserkaszki kulacson az  ä (²s), míg a Stanica krivjanszkajai kulacs

feliratán a -¹cs- betűt jelenti.6 
• 9. és 12. karakter megegyezik az előző D13. Majak-10 felirat felső sorának 2. (¹k-¹t) jelével,

amely  (¹t-¹k) összerovásnak is megfelel.
• 11. jel ugyan hasonlít a 8.-ra, de mégsem azonosítom vele, mert mellékjelei íveltek és eltolt

kezdetűek, így egyes alakja takarhatja az  y (sz), a  ۲ (i/ü³) és ennek tükörképeként az (²l)
betűket, a szövegbe az y + Ч + ۲ (i/ü³-²l-sz) ligatúra érthető.

• 16. jel azonos a szöveg értelme szerint az 5.-el.

6. Delibeli József: Novocserkaszki rovás emlékeink. www.leventevezer.extra.hu/Kulacsfeliratok.pdf
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• 17. karakter íves alakjára felül két, az alsó harmadához egy mellékjelet véstek, így kijelölve

a v (¹b), az E (e/é) betűket, az n (n) is adódhatna, az olvasatba illő változat: E + v (¹b-e/é).
• 22. jel ' A ' alakját P. pontozással kiegészítette, ezáltal a jel az v (¹v) és az a (²l) felcserélhető

(¹v-²l/²l-¹v) összevonása lenne.  Viszont az egyes  è (¹r)  rovásjelet  fedett  elemeire  bontva
kaphatunk:  y +  v (¹v-sz/sz-¹v),  è +  v (¹v-¹r)  és  fordítottja  (¹r-¹v)  összevonásokat  is.
(Természetesen a  -v-  mindig kisebb alakúra vésve.)

• Az  1-es  sor  23.  '  T '  alakú  jelét  Szekeres  a  Talasz  II.  alapján  ʼ at  ʼ,  vagy  ʼ t  ʼ  (?)
hangértékűnek adja. „Mivel a T betű csak a talaszi feliratokon fordul elő ebben a formában,
rámutat  arra  a  történelmi  folyamatra,  hogy  előfordulása  a  korai  avar  korban  (567-670
között)  olyan  néprészünkhöz  kötődik,  amely  erről  a  földrajzi  térségből  indult  egykoron
tovább  a  Kárpát-medencébe.”7 Amúgy  Szekeres  előbbi  mondatával  összhangban  ez  a
rovásjel  van a kunágotai ezüst korsó,  az Ozora-tótipusztai  edény és a Kiskörös-vágóhidi
kehely talpán lévő avarkori feliratokon.  Csallány ugyanezen jel jobbra döntött változatát a
palatális ty-nek tartotta.8 Az alsó sor előzőtől eltérő karakterét X + k + \ (sz-²k-²d) jelsorként
értelmezem, ahol az -sz- betű a -k- ferde oldalához van igazítva.

• 24. jel nem lehet más, mint a G (gy) betű –  Szekeres: (gyeg) jég piktogram. (az i. m. 121-123.)

• 25. jel a megszakított y (sz), mint az előző felirat alsó sorának 22. jelénél.
Az átírás betűsora:     A ¹M N ¹J ¹K-I SZ ¹L ¹CS ¹K-¹T N I-²L-SZ ¹K-¹T A ¹D,  
                                           1    2   3   4     5     6     7     8        9     10     11          12   13  14                

¹J ¹K-I B-E ¹T-¹K ¹R  A ¹D ¹R-¹V SZ-²K-²D GY SZ Á ¹D
                                          15    16    17      18     19  20  21     22             23         24   25  26  27

ÁM Ne áJ KI SZoL CsaK-uTáNI-üLSZ oKoT AD
oJ KIBE áToK áRAD RaVa SZ-éKöD iGY SZÁD

Ám ne állj ki szól, csak utáni ülsz, okot ad oly kibe átok árad, ravasz éked így (a) szád!
Hát azt hiszem ehhez az életképhez nincs mit hozzáfűzni, mesterien jeleníti meg a hatalom előtti
kétszínű, alakoskodóan viselkedő, igazi szándékát rejtő ravasz megszólalót!

*
Ezen az oldalon látható még hat rövid felirat, ötöt megszámoztam, s megkísérlem őket is elolvasni.

• 3. felirat jelsorát kétféleképpen is lehet értelmezni:
j   yp  t ⇃ vagy j   yp  q  y

                                                                          4    3  2  1             4   3   2  1

Ismeretlen rovásjegy egyikben sincs, viszont ki kell hangsúlyozni, hogy a 3. jel nem a -z- jele, mert
felül zárt az alakja, így csak a r + v (¹r-¹b) összevonást jelentheti. 
A két változat balról-jobbra:

¹L SZ-²T³ ¹B-¹R ¹J vagy SZ ²K ¹B-¹R ¹J 
                                                            1       2           3       4               1     2      3       4
azaz                 áLaSZ-iT BiRáJ ~ Állsz itt, bírálj vagy SZéK BiRáJ ~ Szék bírálj

• 4. feliratot felülről-lefelé, jobbról-balra kell értelmezni. A felső tükrözött ' t ' -t- jelről már
tudjuk, hogy az, az t + y (sz-²t³) ligatúra, az alatta lévő ' F ¯  ' jelalak pedig a tükrözött -b³-
rovásbetű, ami esetünkben az F + y  (sz-¹b³) ligatúra, és az    ̶  (¹r) betű összerajzolása. A -b-
mellékjele azért lett vízszintes, hogy az vízszintes -r- vonalát be tudja fogadni. Ilyen „F”
alakú -b- látható a ladánybenei edényen és deszki gyűrűn is.5 

 A betűk jelsora:
 ¹B-SZ-¹R ²T-SZ, átírása: üSZ iT RoSZaB azaz Ülsz itt rosszabb!

                                          2              1                             1             2
Valószínű  ez,  és  az  előző  felirat  funkcionálisan  összetartozhatnak,  mert  mindkettő  azt  sugallja,
mintha a kőtömb – szent kő, mágikus kő –, a „szék” az előtte állónak valamilyen igazságtevője,
igazmondását elbíráló próbaköve, széke lenne, aki meg csak ül előtte rosszabbul jár!

7. Szekeres István: A székely és az ótörök írás jeltörténet. Bp. 2008. 116-117.
8. Csallány Dezső: A székely–magyar rovásírás történetéhez. ARCH. ÉRT. 1966. 41. 
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• 5. feliraton a domináns „Y” alakhoz parallel igazodik az 1. dőlt  y  (sz) betű, a -v- szárain

belül  pedig  két  rovásjel  is  jelölve  van.  A jobboldali  szár  végződése:  '  Ч '  alakú,  mely
jelentheti a szögletes  t (²t) betűt vagy –  Szekerest  idézve – az orhoni,9 szerintem turk (¹r)
betűt, míg a baloldali szár befelé néző '  j ' rovásalakja az eddigiek alapján, a  j +  y (sz-¹j³)
összevonása.

De  a  j-ről  tudjuk,  hogy az  elő  beszédben  gyakran  l-re  cserélődik,  így  akkor  a   „Y”  karaktert
j + y + Y + t (²t-²v-sz-¹j/l) vagy j + y + Y +  Ч (¹r-v-sz-¹j/l) betűsorként is értelmezhetjük.
Átírása:  ' Y* '  y, jelsora:  ' SZ ²T-²V-SZ-¹J/L ' hangzósítása: Szó TúVeSZeJ(t), SzóTúVeSZeL
                    2      1                     1                 2                                 
de nem kizárt a               ' SZ ¹R-²V-SZ-¹J/L ' hangzós: SzóRaVeSZeL vagy áSZ úR VeSZeJ(t)
Az első szövegváltozat értelme az előzőekhez kapcsolható, míg az utolsó majd a 7.-el érthető.

• 6. feliratból két rovásjel a ló mellső lába előtt, egy pedig talán a hasa alatt látható. Különös
az első két jel, a megszokottól eltérően vízszintesen rótt alakzat talán azt sugallja, hogy az    ̶
(¹r) betű mindkettőjükben benne van. Így az első nézete '  ‒y— ' alapján az (¹r-¹d), míg a
2.-nál az  '  ↽ ' az (¹r-¹j/¹j-¹r) összevonásra lehet következtetni. A + (¹d) rovásjel látható a
deszki és hódmezővásárhelyi gyűrűkön.5 A harmadik függőleges „s” alakú rovás a K (¹k).

Átírása egyszerűsítve:          (K) ⟆  ↽   ‒y―, jelsora: ¹R-¹D ¹J-¹R ¹K, hangzósítva: RáD JáRoK
                                                              3      2        1                         1         2       3

Rád járok, vagyis hozzád járok
• 7. felirat egykarakterű összetett jel, melyben tulajdonképpen két ligatúra közé van beékelve

a hosszúra nyújtott y—y (¹r) rovásjel. A jobboldali ' ׀ ' ligatúra az (sz-¹j/¹j-sz), a baloldali az
egyenes  szárú,  tükrözött  V (²k)  alapján  az  (sz-²k³) betűsor.  A  szokásos  j mellékjelét
módosította a rovó, mert így tudja csak tudomásunkra hozni, hogy az sz-t is jelölte! 

A felirat betűsora:                       ¹J-SZ-¹R-SZ-²K vagy SZ-¹J-¹R-SZ-²K
hangzósítva:                               JáSZ úR SZéK vagy áSZ JáR SZéK

Mindkét változat közel azonos értelmű, az első azt jelentheti, hogy itt van jász úr szék, azaz a jász
uralkodó, törzsfő széke, székhelye – talán ez egyben a helység neve is – míg a második értelmezés
szerinti „ász jár szék” alatt kell értenünk az ászok, jászok által járt széket, helyet, vidéket.
Azt hiszem nem szükséges külön magyarázni a ma is élő földrajzi, néprajzi, közigazgatási Maros-
szék, Háromszék, Segesvár-szék jelentését, jelentőségét.
Ez a 7. felirat rendkívüli és felvet néhány tisztázandó kérdést. 

• Ismereteim szerint ez az  első rovásiratos bizonyíték, egyik néprészünk ősmúltba nyúló –
ász, jász – földrajzi, etnikai nevének megemlítésére!

• Mégis igaza lenne G. E. Afanaszjevnek, a szaltovói kultúra a kaukázusi ász–alán variáns?10

• Hogy lehet,  hogy a  történészék nagy része  által  „iráninak”  tartott  ász–alánok  magyarul
írtak! Megtanultak magyarul, mikor és hol? Vagy talán az ászok nem is alánok?

• Vagy talán valamelyik, hun–szabír, néprészünk az  ász, akik arab nyomásra költöztek el a
Kaukázusból, az azonos nyelvet beszélő Donyec-melléki „majaki” magyarokhoz.

Önkénytelenül  is  Tormacsu  és  Bulcsú vezér  Bizáncban  elértett:  „sabartoi  asphaloi”  feljegyzett
szavai jutnak eszembe, amiről talán id. Abay Botond felvetése,11 akár igazoltnak is tekinthető, hogy
az  „asphaloit” magyarul  összetett  szóként:  „ász-fajú”  kifejezésként  olvassuk.” Így  akkor  azt
mégsem –  „fekete fiúk” vagy  „rendíthetetlen szabír” –  jelentéssel, hanem  „ász-fajú szabírként”
kellene értelmezünk!
Eme részt  Erdélyi  szavaival zárom: „nem ez az egyetlen lelőhely ... ez az írásrendszer igen nagy
területen el volt terjedve a 8-10. században, és őseinknek is alkalma volt vele megismerkedni.” 

*

9. Uő.: az i. m. 178.
10. Türk Attila: A korai magyar történelem és a szaltovói régészeti kultúrkör. Szegedi középkortörténeti könyvtár 28. és
      MTA BTK MÖT Kiadványok 2.
11. Turán Új (IV. évfolyam, 2. szám) 2001. 112.
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Ezek az írásleletek nem keletkezhettek csak úgy, egy ideglenes szálláshelyen, hanem csak huzamos
időn keresztül birtokolt, megtelepedett magyar uralmi központban. Ezt bizonyítja az erődvár léte, az
írással  igazolt  központ  gazdasági,-  vallási,-  kulturális  életének  szervezettsége.  Az  meg  külön
kiemelendő  egyedi  jelenség,  hogy e  „közszemlére  kitett”  feliratok  a  közösséget  oktató,  nevelő
célzatúak,  tanácsokat,  tapasztalatokat  átadók,  viselkedési  normákat  meghatározók.  Külön
kiemelendő a hitélet gyakorlását igazoló imaházi felirat értéke!
Úgy gondolom e honalapítás előtti magyar feliratok kelet-európai – földrajzilag Donyec menti –
lelőhelye, szövegértelme, nyelvezete alapján időszerű lenne új őstörténeti, nyelv,- és kultúrtörténeti,
paleográfiai következtetéseket levonni!
Nos nem szándékom ezen összefüggésekre kitérni – nem tisztem –, bíznám ezt azokra, akik a mai
dogmatikus  szellemű  magyar  történelem kutatást  elhagyva,  lennének  úttörő  zászlóvivői  egy új
szemléletű magyar  őstörténet-kutatásnak! Maradnék csak az írásrendszer jeleinek analizálásánál,
összefüggéseinek kutatásánál,  bízva benne,  hogy ezzel is hozzájárulok elősegítem és ösztönzöm
egyedülálló ősi örökségünk, írásbeliségünk méltó megbecsülését!

*
„A majaki amforafelirat”12 és a Majaki magyar rováskövek1 című írásom és a mostani alapján, most
csak a feliratok tüzetes vizsgálatára, tényszerű következtetések levonására vállalkoznék.
E magyar rovásrendszert függetlenül attól, hogy azt kazár, türk vagy más: avar, valamilyen hun
uralmi rendszer alatt használták, alkalmazói elsősorban a mi magyar elődeink voltak! 
Ha összeszámolom:  „majaki” címszó alatt  most már mintegy 22  magyar nyelvű feliratsort kell
értenünk, ennyit „egy helyről” még a Kárpát-medencei ezeréves hazánkban sem tudunk felmutatni!
Az írásleletekben 208 karaktert  számoltam meg, ezek 130 db egyes,-  és 78 összerótt  rovásjelet
jelentenek, a ligatúrák 188 betűjelből állnak, a rovásjelek száma pedig összesen: 318 db. A kéttagú
összerovásból 57, hármasból 10 és négytagúból 11 db található.
Nézzük e tekintélyes, egyedülálló feliratokról milyen összefüggéseket, megállapításokat tárhatunk
fel a melléklet alapján:

• Feltűnően népesek és formailag változatosak a palatális és veláris d, j, k, l, r betűhangjelek,
melyek más-más magyar etnikumhoz tartozók jelrendszeréből származhatnak, bizonyítva az
együttélés kialakult kölcsönös használatát. Persze a jelelek egy része majd később kikopik a
készletből. Egyelőre az is kérdés, hogy kik jöhetnek szóba e vélhetően „majaki” központú
földrajzi helyen? (Ász–szabír, onogur–magyar vagy a griffes-indás avar–magyar?)  

• Kimutathatók és felismerhetők a magyar nyelvet oly jellemző, az élőbeszéd hangcseréjét
követően rögzült: v (b/v), ˥, j (i/j), ⇃, ل (l/j), n (e/o), ⌎(, t (i/ü), H (o/u) kéthangzós jelek.

• Önálló magánhangzóként már jelen van az E (e), E (é) és i (i) betűjel.
• A z (z) és a -k- betű korabeli állása fordított a későbbi székelyhez képest. A -¹k- viszont még

kurzív, a È (g) majd balra fordul, a G (gy) vonalat kap, a X (²d) pedig csak később lesz -b-.
• Változatlan jegyként megtalálhatók már a később majd székelynek nevezett:  d (d),  E (é),

È (g),  h (h),  i (i),  j (j),  k és  q (²k),  n (n),  ù  (¹r),  y (sz),  F (¹t),  t (²t),  v (¹v),  Y (²v) és z (z)
betűjelek,  összesen  16  db,  mely  az  írásokban  található  67  egyes  rovásjel  változatnak
mintegy 20 %-a.

• Először találkozhattunk a D12. Majak-9 feliratban  a szóvégi magánhangzó kiírásával az
E + n = t (n-e) ligatúrában, mely a nagyszentmiklósi kincsfeliratokon már gyakran ismétlődő
karakter.

• Nem tekinthető „helyesírási” hibának például: a D13. Majak-10 felirat ' áTKoZ ' (¹t-²k-z)
vagy a ' Hű BiZoDaLMAT ' szavának (h-¹b-z-²d) és (a-²t) ligatúráiban lévő palatális vonzatú
mássalhangzó. A rovás vázát a mássalhangzó hordozza, így nem lehet értelem zavaró, ha a
-¹k,  ¹t,  ¹d-  helyett  az  illeszthető  alakú  -²k,  ²t,  ²d-  építik  be,  mert  mindegyik  párnak  az
akrofoniás  hangalakja:  „ká”,  „té”  és  „dé”.  Amúgy természetellenesnek  érzem némelyik
rovásjel előtti e ejtéskönnyítő kiírását! (eb, ec, ecs stb.)

12. Delibeli József: A majaki amforafelirat. www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20amfora.pdf
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• A feliratok kivétel nélkül jobbról-balra róttak (vésettek), illetve olvashatók.
• Az írást elemezve nyomon követhetők ugyanazok a ligatúra szerkesztési, írástechnikai elvek

– tükrözés, fejre állítás, felezés, egyes rovásjel fedett elemeire bontása stb. –, mint amiket
már az 5. lábjegyzetbeli írásomban ismertettem. A meglepő az, hogy ama jórészt középkori,
és jelen 8-9. századi írások között minimum 400; de inkább 600 vagy 800 év is  lehet az
időintervallum! Akkor a ligatúraképzés mégsem a latin betűs írás hatására jött létre!

• Külön  kitérek  a  rovásjelek  tükrözésének,  megfordításának  szükségszerű  logikájára!
Hivatkozott  írásomban  még  jórészt  a  rövid  gyűrűfeliratok  alapján  vontam  le  azt  a
következtetést, hogy a tükrözött jeleket az olvasás irányával ellentétesen kell értelmezni és
olvasni, ami mindmáig igaz! Ezt a megoldást akkor, jobb híján, a sumir–káld sorvezetés
maradványaként értelmeztem. 

Ma  a  lényegesen  hosszabb  „majaki”  feliratok  alapján  –  kialakulására  vonatkozóan  –  más
következtetésre  jutottam.  Úgy  vélem,  hogy  a  tükrözés  létrejötte  közvetlenül  visszavezethető  a
legősibb  rovópálcás,  úgynevezett  „busztrophedon”,  azaz  soronként  változó  irányú  sorvezetéses
rovásra,  melyet  még a 6-7.  századi  belső-ázsiai  ótörök kőfeliratok is  híven őriznek!  Erről  lásd
Sebestyén Gyula írását.13 Ez lehetett az az írás, amit a kínai évkönyvek a hiung-nuk ótörök utódainál
„hu” rovásírásként említenek.14 
Ez a nehézkes bustrophedon sorvezetés viszont már nem felelhetett meg a birodalmat, gazdaságot,
kereskedelmet, közigazgatást, hírközlést irányító, törvényeket szövegező uralmi elitnek, így annak
egyszerűsítése, megreformálása, kapacitásának növelése elkerülhetetlenné vált. 
Ezt viszonylag könnyen, zökkenőmentesen végre is lehetett hajtani a kő, fatábla, bőr, gyolcs, papír
selyem stb. íráshordozókon, hisz az írás irányát csak egyenirányítani, a magát adó összerovást pedig
csak „felismerni” kellett! A rovásjelek mindkét irányban járatos alakja ismert volt, így nem okozott
gondot a jobbról-balra tartásnál az illeszkedő bal-irányultságú – jobbról nézve –  tükrözött, balos
jelek bevonása.  Ezáltal  két  célt  is  elértek:  nem kellett  a  mindig egyirányú sorvezetéshez újabb
jeleket kitalálni, hihetetlenül lerövidült az írás hossza és fel is gyorsult a menete, megvalósult amit
Bonfini úgy jellemzett, hogy „kevés jeggyel sok értelmet egybe foglaltak.” (Uő.: 189.)
Csak megjegyzésként vetem fel, hogy a belső-ázsiai törököknél azért maradhatott fenn később is a
váltakozó irányú  sorvezetés,  mert  az  nép –  az  a  hun nép –,  aki  írását  így megreformálta  már
látókörön kívül, messze nyugaton tartózkodott!

• Tisztázódott  egy általam korábban  még  nem teljesen  értett  jelenség  is,  hogy az  egyes,
összetett  karaktert  mikor  olvassuk  fölülről-lefelé,  s  mikor  fordítva!  Ezt  úgy  látszik  az
összetételben lévő valamelyik rovásjel elfoglalt helyzete dönti el, de legegyszerűbb példán
bemutatni.  Nézzük a  mellékletből  az  (o-sz-²j)  ligatúrát:  -o-  „jobbos” alapállása:  '  n ',  a
jegyben így ' ◡ ' áll, vagyis felülről-lefelé „jobbosan” olvassuk, ugyan így az -n- betű ' ◠ '
állása alapján az (n-sz)  ligatúrát is.  Az  B (sz-¹t)  karakterben a  b -¹t-  „jobbos” állása az
összerovásban alulról nézve ismerhető fel, tehát alulról-felfelé olvassuk: sz-¹t. 

Felvetem –  nem kizárt –, hogy egy kazár,  avar vagy hun birodalmi, szövetségi rendszerben élő
népek közötti kapcsolatban lenne ez a kelet-európai, hun,- kazár-kori ómagyar írás, amolyan linqua
franc-féle íráskommunikációs  rendszer,  mint  a  latin  betűk?  Hiszen  az  írásjeleket  mindenki
igazíthatta saját  nyelvének hangzóihoz.  Így kerülhetett  a türk írásba is  a több, mint húsz közös
rovásjel,  átvették  Úgy  gondolom  ahhoz,  hogy  megtudjuk  vajon  melyik  néprészünk  a  jogos
tulajdonosa  ezen  ómagyar  írásnak,  további  kelet-európai  szálláshelyeink  felkutatása,  régészeti
feltárása, még több, még korábbi feliratok megismerése szükséges! 
Kaposvár 2015. 12. 04.
                                                                                                Delibeli József
                                                                                                  építőmérnök
A rovásjelek  jelölésénél  felhasználtam dr.  Hosszú Gábor  székely–magyar,  Kárpát-medencei  és  kazár  rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlap webhelyről 2009.
Az idézett művek lábjegyzetét zárójelbe tettem.
13. Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás. Bp. 1999.
14. Uő.: az i. m.173.




