
MAJAKI MAGYAR ROVÁSKÖVEK

A Majaki közelében talált amforatöredék magyar nyelvű rovásfeliratát előzőleg már ismertettem.1 
A Don melletti majaki – igazából a Divnogorje falú melletti Majackoe gorogyiscse –  erődvár több
ütemű (1899,  1908-09)  feltárása  során  N.  E.  Makarenko hat,  a  várfalból  származó  rovásiratos
mészkövet  talált.  Ezeket  és  a  várbeli  egyéb  leleteket,  az  akkori  orosz  történészi  szemléletnek
megfelelően: a 8-9. század közötti helyi szaltovo-Majak kultúrába sorolta, és 9. századinak tartotta.
Az írásleletekkel az orosz szerzők – Makarenko, Scserbak, Baicsorov, Turcsinanov, Kljastornyij –
számos kiadványa foglalkozik, jórészt különféle törökös nyelvi etnikumokhoz kötendő olvasatokkal
kísérletezve.  Az  eredetiséget  kutatóknál  felmerültek:  Talasz-völgyi,  jeniszeji,  kazár,  bolgár,
nagyszentmiklósi besenyő (Németh Gyula nyomán) stb. íráskapcsolatok. Artamanov az írásjegyeket
és a két novocserkaszki kulcsfeliratot is elemezve arra a következtetésre jutott, hogy azok egy törzs
vagy egyesült törzsek ábécéjének tekinthetők. 
Kiszlaszov  angol  nyelvű Codexe2 a  majaki  feliratokat  a  Don írások között  ismerteti,  felsorolva
azokat D1. Majak-1 – D6. Majak-6 és D10. Majak-7 – D21. Majak-18-ig.
Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig című könyvében4 kivonatosan beszámol  A. M.
Scserbak: Néhány szó a Don-vidék rovásírásos feliratairól című írásáról. Ebben az írónő bemutat öt
majaki – Scserbak megnevezése szerint: „majacki gorodiscse” –  rovásfeliratot III-VII. számozva. 
Jelen írásomban először ezen feliratokat próbálom meg magyarul olvasni.
III. Felirat.
Ismertetése a D1. Majak-1 alapján.2 
A feliratot tulajdonképpen 1899-ben az „amatőr”  Strukov  találta a várban, egy mészkő faldarabra
róva. Hét karakterből áll, a betűk mérete nem ismert. Eredetileg egy moszkvai múzeumban tárolták,
de  1902-ben már  nem találták.  Rajza  a  GIM archívumból  ismert. Megadva  a leletet  ismertető
kiadványok.
Próbálták olvasni:4

• Scserbak: Uma (vagy A ma) E ng Ü s (vagy E ng E s) A t I bi                                                  
Uma Ängüs atibi azaz Uma és Angus – neveink.

• Turcsinanov alánul: Alanuj Kan azaz, Kan alánok.
• Baicsorov: Sug (a) imek.

A jelsor átírásom alapján: (Makarenko rajzán a 7. jel hiányzik.)
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A rovásbetűk jól azonosíthatók:
• 1.  jel  (¹m)  magyar  írásjelként  már  ismert  a  Stanica  Krivjanskaja-i  (továbbiakban:  SK.)

kulacsról,5 az alsószentmihályi kőfeliratról,6 Pletnyova betűkészletéből.7 
• 2 jel (a/á), látható mindkét kulacsfeliraton5 és Csallány középkori gyűrűfeliratain.8 (Deszk,

Kunkerekegyháza, Ladánybene.)
• 3.  jel  (g),  azonos  Vékony nagyszentmiklósi  jelével,9 egyenes  vonalú  rajza  a  lippói

orsógombon ' Ê ', a heidenheimi avar szíjvégen10 és a halomi feliraton6 ' u ' alakú.

1. Delibeli József: A majaki amforafelirat. www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20amfora.pdf
2. s155239215.onlinehome.us/turkic/30_Writing/Codex_EuroAsiaticDon_En.htm
3. A fordított, vagyis jobbról olvasott tükrözött rovásjelet a továbbiakban 3-as felső index-el jelölöm. 
4. magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/anyanyelvunk/item/3492-az-ékírástól-a-rovásírásig-1-kötet/3492 … -kötet?start=3
    Volgán innen –  Lajtán túl. 33-37.
5. Delibeli József: Novocserkaszki rovásemlékeink. www.leventevezer.extra.hu/Kulacsfeliratok.pdf
6. Delibeli József: Kazár feliratok a Kárpát-medencében? www.leventevezer.extra.hu/Kazar%20feliratok.pdf
7. Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai. II. H. n. 1998. 95. (Pletnyova 1981, 49. kép)
8. Delibeli József: FELÜLVIZSGÁLTAM Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
9. Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. Bp. 2004. 151., 152., 165.
10. A továbbiakban a magyar őstörténet G-portálon 2014. II. n. évtől megtalálható, cím alapján azonosítható írásaimat 
      így jelölöm.

http://www.lventevezer.extra.hu/Fv.pdf
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• 4. jel (¹s), hivatkozok az SK.-i kulacs 14. jelére,5 Pletnyova betűkészletére,7 de megtalálható

az alsószentmihályi,- mikulčicei feliraton is.6      
• 5. jel (¹t) mindkét kulacson: Novocserkaszk-i (N.-i) és SK.-i feliraton is ott van ómagyar

mássalhangzóként.  (A továbbiakban a kulcsfeliratok lábjegyzetét nem írom ki.)
• 6. jel (¹k-i/ü) a kulacsok ligatúrája.
• 7. jel (²b/v) Ismert és gyakran használt rovásbetű. N., SK. és Nagyszentmiklós.9 

Felírva a meghatározott betűkkel a jelsort balról-jobbra:

¹M  A  G  ¹S  ¹T  K-Ü  B
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MAGaSaT KÜBü azaz Magasat kőből.

olvasatot kapunk, ami nagyon is összhangban van az erődfal védelmi funkciójával, s talán még azt
is mondhatjuk, hogy az építtető, a vár ura (törzsfő) vésette fel mozgósító, buzdító feliratként:

építsük kőből, magasat!

IV. Felirat.
A D2. Majak-2 alapján.2 

A felirattöredék 6 karakterből áll, hossza 8, magassága 2-3,2 cm. 1909-ben Makaranko találta, az
Ermitázsban őrzik. Fel vannak sorolva a felirattal foglalkozó kiadványok, és akik megkísérelték
olvasni. 
A felirat.4 
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A rovásbetűk az alábbiak szerint azonosíthatók:

• 1. jel (a/á). Az előzőekben igazoltakat nem ismétlem.
• 2. jel (¹s).
• 3. jel (²r), ez a rovásjegy eleddig csak SK.-i kulacs 29. jeleként volt ismert, de megtalálható

a kockij gorodoki ezüst tál rovásbetűi között is.7 
• 4. jel egyértelműen ligatúra lesz. Az összerovásban felülről-lefelé az n (e/o), Ⴤ (²j), y (sz), a

tükrözött3 F (¹t³) és az egyenes mellékvonalú  t (i/ü) betű ismerhető fel,  mely tükrözötten
fejen áll '  y  '. A betűjegyekkel jobbról-balra, balról-jobbra, akár felülről-lefelé is, számos
betűvariáció állítható fel. Ezek változatait nem, csak az olvasathoz illeszkedőt adom meg. 

• 5. jel (¹d), megtalálható a pomázi és mezőberényi gyűrűn,8 Pletnyova ábécéjében.7 
• 6. jel (²l-²l/j). Bármennyire is meglepő, de az olvasat alapján a ligatúra két különböző alakú

palatális  -l-  betűből áll,  úgymint:  Ⴗ  +  ᒍ =  Ⴘ (²l  -²l/j).  Az első l-re a 8.  lábjegyzetből  a
margitszigeti követ, a kunkerekegyházi,- ladánybenei gyűrűt említem. A '  Ј ' jelalak j-ként
ismert a környei íjfeliratról, l-ként a szemerédi kőfeliratról,8 a hasonló '  L ' alakú -²l- betű
szintén Környéről és az avar szíjvégről.10 A rokonítható alakú '⇃' a SK.-i kulacson -¹j-, a
majaki amforafeliraton -¹l- hangértékű.1 Úgy néz ki, mintha a felsorolt jegyek az élőbeszéd
rögzült l > j hangcseréjének a jelei lennének. Az itt látott „cizellált” változattal, eddig csak
az  Isszik-kurgáni  szkíta  ezüst  csésze  feliratán  találkoztam,  szintén  -²l-  betűként.  (erről
később.)  Akár  két  külön  ómagyar  ábécéből  származó,  eltérő  alakú  -²l-  betűnek  is
értelmezhetjük.

Olvasatom jelsora:                         A/Á  ¹S  ²R  J-T-I-SZ  ¹D  ²L-²L
                                                              1       2     3          4            5       6

ÁSó ReJTI-SZáD eLöL, azaz Ásó rejti szád elöl!

Ez  egy  nagyon  is  tanulságos  közmondásnak,  akár  szállóigének  is  tekinthető  felirat,  ami  arra
figyelmezteti olvasóját, hogy értékét, kincsét, az arról tudó „kibeszélő” szája elöl jobb elrejteni! 
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Scserbak  olvasási kísérlete szerint az első rovásjegyek az  ' üsä '  (ime),  ' ez, ezek '  szót képezik.
A felirattöredék többi része törökös nevek (ARUE/R / DÄTÜ)4

Visszatérek a 4. jelkombinációra, mely a mondat értelme alapján J-T-SZ ~ ásó rejtesz is lehetne.
Ehhez viszont nem kell megfordítani a -¹t- rovásjelet, hiszen alaphelyzetben is helyes: y  +  F  +  Ⴤ
(²j-¹t-sz). De a -¹t- betűt mégis megfordították, így alakja a tükrözött, fejen álló -i/ü- betűt is jelenti,
vagyis a 4. karakter helyesen: y + I + F + Ⴤ azaz  (²j-¹t³-i³-sz). 

V. Felirat.
Ismertetése a D3. Majak-3 alapján.2 
A feliratnak az orosz szerző szerint két szomszédos D2. és D4. darabja is van. Három vagy négy
karakterből áll. Hossza 6,5 magassága 3,5 cm, az első jegy 4 cm.
Makarenko találta 1909-ben a fellegvárban. Felsorolva a kiadványok és akik próbálták olvasni.
A felirat:4 
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Scserbak  a feliratot Németh Gyula  besenyő nyelvű rovásbetűivel próbálta olvasni, mint írja;  „Az
első jel " i  " (?), a 2. rovásjel minden bizonnyal a mi ábécénkből hiányzó (mármint a besenyőből)
" n' " betűt jelzi. Nem mulaszthatjuk el a két utolsó jel összehasonlítását az orhoni " csi " és besenyő
" n' " jelekkel. A kapott betűcsoport – besenyő vagy kazár név – " ipinüg ".4  
Nézzük lehet-e magyarul olvasni?

• 1. jel (i/ü), már többször igazolt, ismert betű.
• 2.  jel  Pletnyova  kockij  gorodoki  rovásbetűi  között  a  p-t  jelöli,7 amennyiben ligatúrának

tekintjük, akkor  a (²l),  y  (sz) és a  b (¹t) rovásbetűkre bontható, melyekkel számos: SZ-¹T,
¹T-SZ,  L-¹T-SZ,  SZ-L-¹T  stb.  betűkapcsolat  hozható  létre.  Az  olvasathoz  kell  majd
választanunk. (Az (sz-¹t) lesz a megfelelő.) 

• 3. jel (n).
• 4. jel szintén ligatúra lesz, mely első ránézésre az:  n (n),  n (e/o) és  i (i) betűkből állhat.

A karakterből  balról-jobbra:  N-I  jön  ki,  ami  azért  kérdéses,  mert  ennek  értelmezéséhez
szükségtelen megfordítani a jelkapcsolatot, lásd: ' ¢ '. Így akkor be kell vonni az -e/o- betűt
is,  úgymint:  N-I-E/O  vagy  O-N-I;  az  E-N-I  viszont  logikátlan.  A 3.  jellel  összenézve
láthatóan nem jön ki jó olvasat, ezért fel kell tételeznünk, hogy az összevonás még egy betűt
rejt. Ez pedig logikusan csak az y (sz) betű lehet, hiszen a hajlított -sz- alakjába bele érthető
az -n³- és az -e/o- betű is! Így értelmezve az összerovást, gondolhatunk a SZ-O-N-I jelsorra.
Az -e/o- betű igazolva a 8. lábjegyzet írásában. 

A felsorolt rovásjegyekkel több értelmezhető jelsort is szerkeszthetünk, én az alábbit véglegesítem:

Ü  SZ-¹T  N  SZ-O-N-I
                                                                   1        2        3            4

ÜSZ-uTáN SZONI azaz: Ülsz után szólni!

Tulajdonképpen a felirat egy intelmet, magatartás szabályt ismertet a jelen lévőkkel, hogy a vezér, a
törzsfő asztalánál hogyan kell viselkedni; vagyis csak ülsz után szólhatsz!
A 2. jegy akkor mégsem olyan bonyolult,  hiszen azt vízszintesen:  b  +  y (sz-t) összerovásként is
írhatták volna; helyette a két betűt függőlegesen, egymás fölé sorolták, ami bevett helytakarékos
megoldás. A 4. karakter pedig akkor az i + n + n + y (sz-o-n³-i³) összevonás.
Szerkeszthető más értelmű olvasat is, mint: IPeN SZONI azaz ' éppen szólni ', ami egy töredék
feliratként még értelmezhető is lenne, ha a -p- betűt más előfordulás is igazolná. 
Esetleg; ISZá²L-uTáN SZONI azaz ' iszál (ivás) utána szólni ' és más variációk. 
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VI. Felirat.
Talán azonosítható a D 4. Majak-4-el.2

Az orosz  ismertetés  szerint  ugyanazon a kövön van,  mint  a  D 3.  Szintén  Makarenko  találta  a
fellegvárban. Öt karakterből áll, hossza 10,7 magassága 4-5,7 cm.
A felirattal foglalkozó kiadványok és olvasatot adók felsorolva.
A felirat.4

                                                                 5        4        3      2      1
Idézem Scserbakot: „Az egybevágó jelek ( ᓬ ) megegyeznek a " besenyőkkel ". A ñ jelet a " besenyő
" "V" = "dzs" jelekhez hasonlítjuk, bár az ilyen közelítésnek tulajdonképpen nincs alapja. A felirat
alapgondolata nem egészen világos. Ha a feliratok nyelvében... " udzsák "  szavak alapjait lágy
kiejtésűeknek tekintjük, amiről Németh Gyula a besenyő nyelvben oly meggyőződéssel beszél, akkor
az adott összehasonlítás " meleg tűzhely " értelemmel magyarázható, ami " kemence " értelemben
fordítható  le.  Sőt  nem tekinthetjük  kizártnak  a jelcsoportnak  névi  minőségben való  használatát
sem.”4 
Nos nézzük a jeleket az én értelmezésem szerint:

• 1. (sz)
• 2. és 5. jel (¹cs). Ezt a -cs- betűt ismertettem: A majaki amforafelirat című írásomban.1 
• 3.  jel  egyértelműen  ligatúra.  Ugyanez  a  jelalak  látható  ladánybenei  gyűrű  8.  (sz-o-l)

jeleként, itt is szóba jöhet,8 de a rovásjel ennél több összetevőre is felbontható. Felismerhető
benne az irányultságnak megfelelően: az y (sz), n (n), N (ny), az egyenes mellékvonalú, fejen
álló ᒻ(, (t) (i/ü), a tükrözött n (e/o) és F (¹t), de az -i- alakjában még az azonos állású Ч, (t)
(²l)  is  szóba  jöhet.  Ezekkel  viszont  számos  betűkapcsolat  hozható  létre,  melyek
ismertetésére most nem vállalkozom, a végleges hangzókat az olvasatból adom meg.

• 4. jel (a/á)
Az talán segít, hogy az eddigi feliratok szinte szállóigeszerű, tanítójellegű, példamondatok voltak.
Ezt figyelembe véve tulajdonképpen a ' SZ ¹CS * A/Á ¹CS '  betűsort kellene hangzósítani. Az eleje
' SZ ' azaz szó, míg a vége: -acs vagy -ács végű lesz. Ehhez illeszkedően a változatokból könnyen
létrehozható a n + F (¹t³-n)  ligatúrával a ' ¹T-N ¹CS ' ~ TaNáCS olvasat, a -¹t- tükrözött. Most már
csak az  a  feladat,  hogy a  szó  és  a  tanács  közé keressünk cs-vel  kezdődő szót  a  még fel  nem
használt; ²L, SZ, E/O és I/Ü betűkből. Ez már egyszerű feladat, hiszen az előzőekhez jól illeszkedik
a ¹CSaL-I vagy ¹CSaL-O jelző. A 3. n + F + y + y  (²l³-i³-¹t³-n) ligatúrával – a tükrözötten fejen álló,
egyenes vonalú (²l és i-vel)  – jelsorunkat hangrendileg helyesen, így adhatjuk meg:

SZ  ¹CS  ²L-I-¹T-N  Á  ¹CS
                                                                        1        2              3         4        5

SZo CSaLI-TaNÁCS azaz, a …..Szó csali tanács!

Talán a felirat tényleg töredék, hiszen akár ki is egészíthetjük, hogy a „hazug” szó, csali tanács!

VII. Felirat.
Orosz ismertetése – D5. Majak-5 –  szerint,2 Makarenko találta a vár falában. A felirat hossza 8,7
magassága 1,9-3,2 többnyire 2,5 cm. Az egyik jel sérült, a baloldali pedig úgy néz ki, mintha tamga
lenne.  Az orosz  kiadványok  közül  Baicsorové  külön ki  van  emelve,  aki  fényképet  is  közölt  a
feliratról, sajnos rossz minőségű. 
Átírása lényegesen eltér Makerenko és Scserbak átírásától, ezért lemásoltam:

A feliratot az ősi türk rovásírás emlékének tartja. Átírása " Elbeg " olvasatát nézve, azt hiszem kicsit
türkösítette a jegyeket, az utolsó nincs értelmezve.
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A felirat képi jelsora. 4 
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Scserbak olvasata: ' Irümtuba ', a 6. jelet tamgának azaz nemzetségi,- vagy törzsi jelnek tekintette.
A feliratsor minden jegye ismert az előzőek alapján. Az ismertek közé sorolom a 6.-at is,  mely
véleményem szerint ligatúrának értelmezhető.
E  kacskaringós  6.  jelalakot:  O+n (²m-n/n-²m)  kapcsolatnak  tekintem.  Emlékeztetnék  a  8.
lábjegyzetbeli írásomra, ahol tárgyaltam: „egy arra alkalmas egyes rovásjegy is felbontható fedett
elemeire”.  Jelen esetben az '  O '  alakú -²m- betű értelmezhető:  N-M, M-N, M-E,  M-N-E vagy
N-M-E ligatúraként is. Példa is van rá a mezőberényi gyűrűfeliraton, ahol az ' O ' rovásjegy olvasata
az eM-E mutatószó.
A 2.  jel  feletti  pont,  úgymint  a  novocserkaszki  kulacs  -l-  betűje  feletti,  szóelválasztó  jel  lesz,
mellette jelöltem.
Így már gond nélkül hangzósítható a felirat:

I/Ü  ²J  •  ²M  ¹T  ²B/V  N-²M    
                                                                    1      2         3      4       5         6

ÜJ • iMáT BeNeM azaz Ülj imát bennem!

Hadd erősítsem meg az utolsó szót Baicsorov fenti átírásával is, ahol az 5. -b/v- betű jelalakja ívelt,
vagyis a (²b-n) ligatúra. Így az ő átírásának is a szóvégértelme: ' ²B-N ²M ' azaz ' bennem '.
Ki kell hangsúlyoznom; ez egy egyedülálló szellemi, vallástörténeti felirat, mert ha csak közvetve
is, de bizonyítja, hogy a várban volt vallásgyakorlására szolgáló helyiség – szentély, imaház –, hisz
a felirat csak onnan származhat!
Talán  a  cizellált  '  ◎ '  jel,  a  rovásbetűn  kívül  még  a  széleskörűen  ismert  és  elterjedt  Nap  Fia
szimbólumot is jelenti, s talán az sem üres frázis már, hogy a hunok magukat a „Nap népének”
tartották! De ha ezt figyelmen kívül is hagyjuk, az imahelyiség – felirattal igazolt – ténye bizonyítja,
hogy az itt élő magyarságnak már a honalapítást megelőzően is, fejlett hitélete volt és lehetett!

*
További feliratok a Kódexből:

D10. Majak-7
A felirat szintén az erőd falából származó faltöredéken van, melyet a Pine nevű folyó torkolatánál
találtak valamikor  1910 és 20 között,  a meglelés körülményei  nem ismertek.  A múzeumba egy
Turbina nevű személy vitte be, 1942-ig a voronyezsi múzeumban volt, a háborúban megsemmisült.
A felirat  –  a  szóelválasztó  kettősponttal  –  hét  karakterből  áll,  olvasat  nem  áll  rendelkezésre.
Méret nélküli vázlatot S. N. Zamjatyin készített róla: 

                                                                                    6     5       4    3    2     1

Ismert  az  első  -¹t-,  a  negyedik  -¹m-  betű,  míg  az  5.  jel  előfordult  már  az  V.  feliraton:  (sz-¹t)
ligatúraként,  de  jelenthet  egy  -sz-,  -²l-  és  -¹t-  betűkből  variálható  hármas  összevonást  is.
A 6. jel egyezik a majaki amfora: ✓+n  (n-j/ny) betűjével,1 ott így ' ϶ ' jelöltem.
A  2.  és  3.  rovásjegyek  alakjában  láthatóan  a  törtvonalú  '❳'  (n)  alak  dominál,  amit  azért
ábrázolhattak így, mert a jelek összetettek, és az -n- betűn kívül más egyenes vonalú rovásbetűk is
megbújnak benne.
Ha így fogjuk fel a jegyek értelmét, akkor fel kell bontanunk azokat, a ligatúrát, elemeire.
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• 2. összetett jelben felismerhető a ' y ' (Harsányi-féle -j-), az ˧ (¹r), L (²l) és a törtvonalú❳(n)

betű. Ezekkel számos betűsor hozható létre, nem kísérletezek, azt a lehetséges változatot
kell majd megkeresni, amellyel elfogadható olvasatot kapunk.

• 3. jelről is feltételezhetjük, hogy benne is megbújhat az❳-n- betű mellett a battonyai gyűrű
ȷ (¹j) betűje, valamint az y (sz) rovásjel. Az előző -²l- rovásjeggyel itt nem számolnék, mert
inkább j-szerű a karakter alsó letörése.

Nézzük miből indulhatunk ki:
¹T  *  *  ¹M  :  *  N-J

                                                                              1   2   3     4        5      6    
Hát ez nagyon kevésnek tűnik egy elfogadható olvasat levezetéséhez! Próbáljuk meg értelmezni az
utolsó két jelet, ami ny-re végződő szót jelent. 

• Az 5. jel lehet kéttagú mély: (sz-¹t/¹t-sz), illetve kettő,- (¹t-²l/²l-¹t) és háromtagú: (¹t/²l/sz)
vegyes hangrendű ligatúra variáció.

Az 5-6. jelsor hangzósítható változataiból azokat emelem ki melyekkel véleményem szerint olvasási
esélyünk lehet: ' ¹T-SZ N-J ' ~ iT/oT aSZoNY, ' ²L-¹T N-J ' ~ üL iT aNYa és ' ²L-¹T-SZ N-J ' azaz:
üL iT vagy eLáT (ellát) aSZoNY. 
Ki is tűnik mindjárt az '  aNJa ' szó két értelemben is. Az egyik, hogy a feliratvég valakinek az
„anyja, asszonya” értelmű, a másik az, hogy a 6. rovásjegy alakja alapján bizton lehet x+✓+n (n-j-a)
„ fedett elemeire bontott” ligatúra is!
A 4. ' ¹M ' jel ha egytagú, akkor gondolhatunk a ' Ma ' szóra, de tartozhat véghangzóként az előtte
állókhoz is.
Keressünk a lehetséges mondatvéghez a 3. jegy elemeiből illeszkedő szót. Kéttagú ligatúraként csak
az (sz-n/n-sz) – az (j-n/n-j) rovásalakja más alakú: ' i ' –, hármas összevonásként pedig az:❳+ ⎭+ y
(sz-¹j-n) és a ⎭+❳+ y (sz-n-¹j) jöhet szóba. Az előzőből a NáSZ vagy SzáN, az utóbbiból a SzóJoN
és SzáNJ szavakat olvashatjuk ki. 
Az 1-2. ' ¹T * ' jelsor értelmének kapcsolódnia kell a felirat már „ismert” részéhez. 

• A 2. jegy -¹r, ²l, ¹j, n- rovásbetűivel, vélhetően mély hangrendű szót kell keresni. Ezért az -²l-
betűt  mindjárt  törölhetjük  is,  mert  nem  valószínű,  hogy  két  külön  alakú  -²l-  lenne  a
feliratban. 

A maradék ligatúrás betűkkel:  ¹T  ¹R/N/¹J/N számos jelsor hozható: TáRuJoN, ToRoJoN, uTáJoN
stb. A legegyszerűbb: ' T ¹R-N ' ~ ToRoN szót tartom elfogadhatónak.
A feliratot  többféleképpen is  olvashatjuk:  '  Toron szóljon ma,  itt  ül  asszonya/anyja ',  a  '  Toron
szánom, itt ül asszonya/anyja ', de elképzelhető a ' Toron nászom, itt ül asszonya/anyja ' és más...   
Végül is a majaki feliratok eddigi szelleme alapján, két olvasatra teszek javaslatot: 

¹T¹R-N  SZ-¹J-N  ¹M : ¹T-²L  N-J-A vagy ¹T¹R-N SZ-J-N ¹M : ¹T-²L-SZ N-J-A  
                     1     2              3          4          5           6                    1     2           3         4            5              6

    ToRoN SzoJoN Ma : iT-üL aNYA vagy ToRoN SzoJoN Ma : iT-üL-aSZoNYA
azaz:               Toron szóljon ma, itt ül anyja vagy Toron szóljon ma, itt ül asszonya.

Nehezen dönthető el, hogy a felirat készítőjének melyik olvasat lehetett az eredeti szándéka szerinti.
A  felirat  egy  katona  vagy  ismert  személy  halotti  torának  állíthat  emléket  kiemelve,  hogy
méltatásához szóljon hozzá ott ülő anyja, illetve házas esetén; asszonya.
Mindenesetre ha valamilyen szempont szerint választanom kellene, akkor a könnyebben olvasható
egyszerűbb, kéttagú ligatúrás első olvasatot választanám.
Végül igazolom a feliratban most előforduló új rovásbetűket:

• A 2. jel ❳+ ┤ (¹r-n) összevonás, az ˧ (¹r) betű valójában a „felezett” (H), ismert a battonyai
nászék gyűrűről9 (11. jel), az alsószentmihályi kőfeliraton5 a 6. jel. 

• A 3. jel ❳+ ⎭+ y (sz-¹j-n), a  -¹j- betű is a battonyai gyűrű rovásjele, az -n- törtvonalú.
• Az 5. jel a+ b (¹t-²l) vagy (¹t-²l-sz), az -²l- a novocserkaszki kulcsfelirat kezdő betűje. 
• A 6. ligatúra: (n-j-a), illetve (ny-a). 
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D11. Majak-8
Az orosz ismertetés szerinti előzmények megegyeznek az előző feliratnál közöltekkel, azzal együtt
találták.
Erről is csak Zamjatyin méret nélküli vázlata maradt fenn:

                                                                                 5   4      3        2    1

Ismert:  az első  ⇃ (¹l)  betű a majaki amforáról,1 a második (¹g)  a környei  íjfeliratról10 (később
elfordítva a székely -g-), valamint a 4. jel az (¹m).

• 3. jel alakjából jobbról, felülről-lefelé kiolvasható a  Ⴤ + y  + n (e/o-sz-²j) ligatúra. A Ⴤ (j) a
ladánybenei edény 8. és a margitszigeti kőfelirat 7. jele8, változata a homoródkarácsonyfalvi
g (¹i/j)6 betű.

• 5. jelben felismerhető az előző felirat (n-j/ny-a) ligatúrája, mely ki van egészítve a  F (¹t)
betűvel; az összevonás (¹t-ny-a).

A felirat átírása:
¹L  ¹G  O-SZ-¹J  ¹M  ¹T-N-J/NY-A

                                                       1     2          3            4               5
LoGO-SZiJaM (SZiJ Ma) TuNYA azaz: Lógó szíjam (szíj ma) tunya.

Hát azt hiszem nagyon is egyértelmű a felirat, egy lógó, nem használt szíj (ostor, korbács) eltunyul,
átvitt értelemben a lógó, rest szolga is „biztatás” nélkül tunya!

*

1975-ben  újra  indultak  a  régészeti  feltárások  az  erődvárban, melyek  1982-ig  tartottak.  Ezek
eredményeként újabb rovásfeliratok kerültek elő (D12-D21), melyeket  S. A. Pletnyova  1990-ben
egy  paleográfiai  tanulmányban  publikált.  Ezek  közül  hármat,  ha  nehezen  is,  tudtam  olvasni.
A többiek még a szerző szerint is,  a sérülések miatt  nehezen értelmezhetők vagy töredékek, de
némely esetben a képi vázlatok is elégtelenek a rovásjegyek azonosítására. 

D 12. 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 7-8-9. betűsor után, így azt lejjebb rótták. 
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A felirat betűjeleit az alábbiak szerint rögzítem:

• 1.  jel  a  æ (k)  betű  a  novocskaszki  kulacson és  Pletnyova  készletében,7 de  nem kizárt  a
ligatúra  sem,  hiszen  szára  hangsúlyosan  -n-  alakú,  és  egyik  mellékjele  hosszabb,  így
takarhatja az n (n) és a tükrözött: „n szárú” ' œ ' (²t³) és t (i/ü³) betűt is.

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

y (sz) betűk változatos összerovása, 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 (²b/v-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 az Ј + 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 összevonás: (z-¹b³/¹b³-z) betűkre bontható.

Kíséreljük meg a feliratot részleteiben olvasni:
A 7-8-9. betűsor: ' SZ M B-N ' azaz SzeMéBeN. A 10. ' N-SZ ' ligatúrajegy a NőSZ, az ' N-J ' a NőJ
szót jelentheti. 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 szó kiolvasható. A 2-3. jegy, ha összetartozik a NeVeNE
olvasatot adja ki, jelsora: ' N ²V-NE '. Az 1. jel -²k- betűje önmagában is értelmes, mint: ' ²K ' ~ Ki,
de ligatúraként is illeszthető: ²K-²T ' vagy ²K-N ²T
A feliratot végül is így rögzítem:

²K-²T  N ²V-NE  G  SZ-¹V ¹L,  SZ ²M ²B-N  N-²J  Z-¹B ¹L
                                              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-²t³), az -i- betűt nem gondolnám bele, mert összerovásnál elsődleges
szempont az egyszerűség. Amúgy meg i-vel és -i- nélkül is az olvasata: ' kit ' vagy ' kínt '.

• A 3. pedig az  E  + n =  t  + R(H) (²v-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 szerinti  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. jel is ligatúra: v + y (sz-¹v) székely betűkkel. 
• Emlékeztetőül: a 9. n + v (²b-n), 10. ⎭+ n (n-²j) és a 11. v³ + z (z-¹b³), b³-ra nincs karakter.



9
D17. Majaki-14
1981-ben a fellegvár ÉK-i falának külső oldalán, egy törmelékhalomban három kőfeliratot talált a
régészpáros. (D16.-17.-18.) Az ittenin, az öt jegy 2-2,5 mm mély bevágásai jól láthatók. A felirat
hossza 12,5 magassága 2-4 cm, a 3. jel alsó része sérült. Szabálytalan alakú a 29*13*18 cm méretű,
a feliratot hordozó falazóelem, melynek jobboldali része hiányzik, így vélhetően az írásé is.
A szerző vázlatából kivágtam a feliratot:

Két  kiadvány van  felsorolva,  olvasat  nincs  közölve.2 A szerző  öt  karaktert  említ,  de  szerintem
valójában hat van.
Átírtam a jelsort: 

S   N   P   H   n   ⇃
                                                                             6     5      4     3     2       1

Eddig e különleges alakú 6. jel nem fordult elő, mely valójában nem ismeretlen, hiszen Pletnyova
rovásjelei között az S (j vagy n) betűt jelöli. Az -n- betűt jelenti a Stanica krivjanskajai kulcs 3. és a
lippói orsógomb 12. jeleként, ez itt is megfelelő. A 2. jelet egy elfektetett n-nek értelmeztem.
A felirat betűsora:

¹L   N   O/U   G   ¹S   ¹N
                                                                           1     2       3       4       5      6

Lu Ne UGaSoN
Ló ne ugasson!

Vagyis, senki ne akarjon másnak látszani, mint aki valójában!

D 18. Majak-15
A harmadik felirat a D18. egy öt elemből álló faldarab részen maradt fenn. A feliratos elem elülső
oldala – az ásató szerint – a jobboldali rész átfaragás után: 34*21 cm lett. A felirat a baloldali részen
maradt meg. A betű bevésések 0,5-1 mm mélyek, magassága 5,4-7,4 cm, a karakterek nem teljesen
világosak.  Valószínű  öt  betűből  áll,  a  3.  jelnél  kitörés  látszik.  A  lelet  voronyezsi  egyetem
múzeumában van. 
A két megadott kiadvány olvasatot nem említ.
A szerző vázlata:

Átírtam a jelsort olvasatom alapján: 

y   N (ᵛn)  Yn   L   
                                                                            5     4              3 2      1

A felirat rövidsége ellenére nehezen olvasható, mert a jegyek – az 5.-t kivéve – nem egyértelműek.
Az első jelről sem állítható alakja alapján, hogy az x (a/á) vagy inkább az L (²l) betű. A 2-3. jegynél
is kétséges, hogy különállóak-e, vagy összevontak. A 4. jel azonos-e az előzővel, vagy a kis ' v ' alak
csupán mellékjel? 
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Végül a felirat olvasatát, több próbálkozást elhagyva, így adom meg:

²L   N V   N-I/Ü   SZ 
                                                                             1     2   3         4          5

LuN VeNüSZ
Lón vénülsz!

Vagyis; erre a feliratra is azt a tanulságot, azt a  „nomád” életbölcsességet vésték fel, hogy lovas
létedre lovon fogsz megvénülni! 
Megjegyzésem:

• Az 1. jelet eddig ²l-nek azonosítottam, ennek ellenére most mély hangrendű szót vezet be.
Erre két magyarázat is lehet: az -l- rovásjelet már általánosan használják, vagy a mostani ' d '
alak  valójában  a  Majak-9-en  látható  Ed (¹l)  betű  egyszerűsített,  „felezett”  változata.  Ezt
igazolhatják a nagyszentmiklósi feliratok is, ahol e jel nem a Vékony-féle  -d- betű.9 

• A 4. jel nem egyezhet a látszólag azonos alakja ellenére a 2-3.-al, mert akkor ' v ' nagyobb
lenne.  Alakját  összevetve a  novocserkaszki  N (k-i/ü)  jellel,  igazolható az azzal  azonosan
módon szerkesztett  (n-i/ü) hangérték, természetesen az -ü- az n alakjához van igazítva.

*
1982-ben is találtak a falból származó három felirattöredéket. Az elsőt a fellegvár észak-nyugati
falától  20  méterre  lévő  nyugati  sarokban.  A falazókő  mérete  35*31*23  cm.  Az  egyik  oldalán
tamgaszerű rajzolat van. A másik szomszédos oldalon a 

D 19. Majaki-16 felirat.
Pletnyova  tájékoztatása  szerint:  elég  durván láthatóak a  szerkesztés  nyomai.  A nagy karakterek
vékony 0,5-1 mm-es vonalakkal vannak bevágva. Az 5. karakter alakja nem egyértelmű, a 3. nem a
felirathoz tartozhat. (beszúrás lenne?) Lehetségesnek tartja, hogy az írás során a betűkkel kikerülték
a felületi sérüléseket. Ezt igazolná a 4. és 5. (helyesen 6.) betű közötti nagyobb térközben található
mélyedés, vájat. Valószínű ez okozza az 5. rovásjel hiányos alakját. De hasonló ok magyarázhatja
az első és második betű szoros egymásmellettiségét is, mely talán nincs hatással a szövegértésre.11 
A szerző szerinti rajzból kivágtam a feliratsort:

Pletnyova – szövegből 
értelmezett – számozása:                           (7)        6       5        4       3        2    1              
Az én számozásom:                           (10)   7         6       5  (9)  4       3  (8) 2    1

Megpróbálom először a feliratot  Platnyova  véleménye szerint értelmezni annak tudatában, hogy
nem tudom a pontozott kiegészítés mennyire valós. 
Ismert már az 1. (²r), az 5. (sz), a 6. (¹d) és a (7.) (z) vagy z +t  (²t-z) összerovás. 

• A 2. jel lehetne egy sima Y (v) betű, de láthatóan azért annál több, ligatúra lesz. A jobboldali
szár közel függőleges és felül behajlított, ami az n (n), az y (sz) betűt, vagy mindkettőt, míg
balról nézve az  n (e/o) és (sz), valamint összekapcsolásukat is jelentheti. Jobbról: (n-sz-v
vagy sz-n-v), balról: (²v-e/o-sz vagy ²v-sz-e/o), a jobbról sorolt olvasatba a (²v-e/o³-sz) illik.

• A 3. karakter úgy néz ki, mintha az L (²l) vagy L + ⎭ (¹j-²l), illetve a ⎭ (¹j) vagy (sz-¹j) tetejére
ferdén  ráültették  volna  –  elsősorban  helyhiány  miatt  –  az  m (¹m)  betűt,  melynek  felső
megtoldása jelentheti az  y (sz) betűt, együtt az (¹m-sz) összevonást. Az egész karaktert így
értelmezhetjük: (sz-¹m-¹j) vagy (sz-¹m-¹j-²l) kapcsolatnak.

• 4.  jel a novocserkaszki  N (k-i/ü) ligatúra szerkesztési elve alapján értelmezhető:  x  +   (⟆ K)
(¹k-a/á) vagy ˧ + x + ⟆ (¹k-a/á-¹r) ligatúrának, ahol az r szára a k-hoz igazodik.

11. Feltehetően Kizlaszov nem pontosan vette át az ismertetést, de nem is jelölte meg Pletnyova forrásművét.
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Nem ismertetve az elhagyott próbákat, a feliratot így olvasnám:

²R   V-E/O-SZ  SZ-¹M-¹J-²L  :  K-A/Á-R   SZ   ¹D   Z
                                               1             2                       3                        4             5        6     7

  ReVESZ SZaMoJ-eL: KÁR SZo aDoZ
Révész számolj el, kár (a) szó, adóz!

A felirat  ismét  egy mindennapi  –  a vár  vámszedő,  révőrző funkciójával  összefüggő –,  köznapi
eseményt örökít meg, a révész elszámoltatását!
Megjegyzem a 7. betű korabeli állásának ez a '  z ' -z- felel meg – a SK.-i kulcson is így áll –, a
későbbiek során a székely–magyar ábécében megfordul!

*
Bujkált bennem a kisördög mi jönne ki, ha a (8). jegy mégis a felirathoz tartozik – nincs indokolva,
hogy miért nem –, és figyelembe vennénk a többi rövid kis vonalkákat is, melyek Csallány gyűrű
feliratai alapján8 az / ;     (¹r) rovásbetűt jelentik. 
A (8). jel balról olvasva: a d + y + t+F (²d-sz-i³-¹t) ligatúra lenne, az egyenes mellékvonalú -i- fejen
áll, jobbról: F + y + y + d (²d³-sz-i³-¹t³), de az olvasathoz csak a y  +  y + d (²d-sz-¹t³) kell.
A 4. karaktert ki kell egészíteni még az -¹r- betűvel, így akkor az a (sz-¹m-¹j-¹r) jelsor lenne.
Az 5. jel alakja alapján lehetne felülről lefelé: (n-sz).
A 7. jel pedig jelenti a z + t (²t-z) összevonását.    
Átírásom:

²R  ²V-E  ²D-SZ-¹T  SZ-¹M-¹J-¹R : ¹K-A  ¹R  N-SZ  ¹D  ²T-Z  ¹R
                                      1      2            (8)                       3                 4       (9)     5         6       7     (10)

  eRVED-uSZiT SzáMoJ-Rá  :  KA RoN-SZáD TüZ Rá
Érved uszít, számolj rá : karóra szád tűz rá!

(ez esetben az -on rag -ra értelmű, mint a battonyai nászék gyűrű feliratán.10 )
Hát  most  bajban  vagyok,  mert  szemfényvesztésnek  tűnhet,  hogy  a  kövön  tulajdonképpen  egy
rövidebb, és azt kiegészítve egy hosszabb felirat is aktiválható. Fenntartom mindkettő valódiságát
és lehetőségét is, hiszen karaktereik többszörösen igazolt rovásjegyek, szövegértelmük viszont nem
egy időben lehetett aktuális!
Az első rövidebb, a korábbi felirat, aminek egy későbbi kiegészítéssel új aktuális értemet adtak! 
Emellett szól  Pletnyova  több alkalommal is tett megjegyzése, hogy a feliratos kövek egy részét
utólag átfaragták, nem kímélve az esetleg rajta lévő feliratot sem!
Akkor nem kizárt, hogy a feliratos kövek vagy azok egy része, egy korábbi építményből maradt –
esetleg  a  szaltovói  kultúra  népéhez  köthető  másodlagosan  felhasznált  –  írásleletek  kőemlékei!
Az nem kérdés, hogy a korábbi felirat, és a későbbi kiegészítés is  csak magyar nyelven beszélők
írásterméke!
Kérdés  viszont  az,  hogy a két  feliratnak  ugyanaz a magyar  etnikum,  vagy két  külön magyarul
beszélő rokon nép volt-e a  „szerzője”, és a két írás között vajon mennyi idő telhetett el?

D 20. Majak-17
Ugyanabban a kőhalomban találták, mint az előzőt és a D 21.-et. A töredékes kő durva felületén két
1,5-2 mm mélységű karakter van, hossza 4 cm, a betűk magassága 3,3 és 4,7 cm. Olvasat nem áll
rendelkezésre. A karakterek:

A két karakter – véleményem szerint nem tamga – az eddigiek alapján könnyen azonosíthatók. Az
első, a fejen álló a (²l) betűalak csak az a + y (sz-²l v. ²l-sz) ligatúrát jelentheti, míg a 2. egyes jelként
m (¹m), esetleg az alakjából kiolvashatón n + m (¹m-n). Olvasatra nem teszek javaslatot, mert a jelsor
többféleképpen is értelmezhető. 
A D 21. M.-18, valamint a kihagyott  D15. M.-12 és D16. M.-13 rajzokat csak megemlítem, de
érdemes lesz visszatérni, jobb ábra alapján, a D 6. M.-6, D 15. M.-12 és D 16. M.-13 feliratokra.  
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Írásomban  követtem  a  forrásként  használt Kiszlaszov:  Kódex  megnevezéseit,  melyhez  most  a
nemrég megismert Türk Attila: A korai magyar történelem és a szaltovói régészeti kultúrkör12 című
írásából néhány szót hozzáfűznék:

• A majaki elnevezés egy félreértésen alapszik az helyesen: Majackoe gorogyiscse. A várerőd
tulajdonképpen a Tyihaja Szoszna folyó doni torkolatánál, Divnogorje falú környezetéből
kiemelkedő,  mintegy  50  m  magas  természetes  mészkő  platón  fekszik,  és  közel  1  ha
kiterjedésű. A téglalap alakú vár fala fehér faragott, úgynevezett mészkő kváderkövekből
emelt köpenyfal.

• A Majak-5 felirat igazolására: „Valószínűleg szentély lehetett az a településen megfigyelt
két építmény, amelyek két vagy három koncentrikus négyzetből állnak. A középső négyzet
volt a legmélyebben, 20-20 cm-rel sekélyednek, a legkülső már csak 0,15 m-re mélyedt a
felszínbe. A belső négyzet 6,5*8.5 m-es, a sarkai a négy égtáj felé tájoltak. A külső falai
földbe ásott deszkákkal volt megerősítve, a sarkok pedig masszív oszlopokkal. Középében a
padlón egy négyzet alakú tűzhely a bejárat  a dél-nyugati  oldalon volt,  attól  balra három
vaddisznókoponya volt.” (SARAPULKIN 2003, 57-59.) (76.) 

Az idézett  írás  címe ellenére,  inkább a különböző korszakokhoz kötődő szovjet,  orosz szerzők
eredetvitáit  ismerteti  arról,  hogy  a  helyi  előzmények  nélküli szaltovó  régészeti  kultúra  a
túlhangsúlyozott észak-kaukázusi alán–ász,  (G. E. Afanaszjev), vagy az  M. I. Artamonov  szerinti:
kazár–bolgár – a kazár pedig hun–bolgár, mely szkíta–szarmata alapon fejlődött – eredetű, vagy
tanítványa, Pletnyova által definiált: Kazár Kaganátus „állami kultúrája”.
Sajnos  csak  egy-egy rövid  megjegyzés  során  merül  fel,  úgy az  orosz,  mint  magyar  részről  az
„ősmagyarok” esetleges szerepe, „mintha ott sem lettünk volna!” A szaltovói és Kárpát-medencei
leletpárhuzamok összevetése során sem található „meggyőző párhuzam” – még a magyarokra oly
jellemző lovastemetkezés, sír típusok, szablyák, tegez, hajkarika, kerámiák stb. esetén sem (beszúrás
tőlem) –, a hazai elemzések, ásatási megfigyelések, a feldolgozások hiánya miatt – állítja a szerző.
Az összefoglaló megállapítása pedig: „A Kárpát-medence 10. századi leletanyagában … jelenleg
mindössze  elenyésző  szaltovói  kapcsolat  mutatkozik,  mely  régészetileg  nem  támogatja  azt  az
elképzelést, hogy a magyar honfoglalás-kori hagyaték létrehozói, illetve azok közvetlen elődei több
mint 100-150 évet töltöttek (volna) a szaltovói területeken, mint azt korábban feltételeztük.” (252.)

* 
Hát akkor most baj van, mert a majaki rovásfeliratokat valahogy mégis csak be kellene illeszteni
ebbe  a   „kultúrkörbe”,  annál  is  inkább  hiszen  írás  igazolja,  hogy  ott  voltunk! Még  a  Kárpát-
medencében sem találunk egy helyen 12 magyar nyelvű feliratot! Talán a kazár, szabir, onogur alatt
a  magyart  kellene érteni,  hisz  a  perzsák a  kazárokat  szabíroknak,  a  bizánciak  türköknek (turk)
neveztek bennünket. (Nem kizárt a késő avarkori griffes indás népesség sem). 
Csak kellene kellő bátorság, nagyobb felkészültség a sírmellékletek, a kerámiaművesség, a lovas
temetkezési  szokásokban mutatkozó párhuzamok stb.  igazolására,  őstörténeti  érveink erélyesebb
érvényesítésére, hisz nem várhatjuk el, hogy az oroszok nemzeti öntudatukat félre téve, szláv őseik
helyett, majd az ősmagyarokat helyezik előtérbe! 
Nem lehet véletlen, hogy  Pletnyova hivatkozott  „kazár”  rovásbetűinek nagy részével tudtam, és
lehet magyarul olvasni!
A majaki magyar nyelvű írásemlékek alapján bizonyosan újabb őstörténeti következtetéseket  kell
majd megfogalmazni, nem feladatom, de pár észrevételt azért tennék: 

• Fel is tűnik mindjárt, hogy a feliratok most sem varázsszövegek, kívánságot, óhajt kifejezők,
hanem egy hatalmi központ mindennapi életeseményeiről  tudósító,  magatartási-,  erkölcsi
normák, bölcsességet oktató tanulságos példamondatok sora.

• A feliratok értelme azt sugallja, hogy a gorogyiscse hosszabb idő óta megtelepedett, várat
építeni tudó, vallást gyakorló, intelligens kultúrával rendelkező magyar törzsi, vagy törzsek
vezéri székhelye lehetett, erre Artamanov is utalt.12 

12. Szegedi középkortörténeti könyvtár 28. és MTA BTK MÓT Kiadványok 2. Bp.-Szeged, 2014.
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• Mégsem lehet hihető, hogy a Kaukázustól az „iráni” alánok azért költöztek fel több, mint

1000 km-re északra, hogy ott létrehozzák a szaltovói kultúrát, majd visszaköltözve magyar
nyelvű feliratokat hagyjanak hátra!

• Lehetett  a  várnak korábbi,  szintén  magyar,  építője,  lakója,  erre  utalhatnak az  átfaragott
kövek, az átvésett felirat.

• Nem kizárt, hogy a feliratok nagy része a korábbi megtelepedés eredménye! 
• Az írásjegyekről már most megállapítható – ezzel később majd foglalkozom –, hogy azok

kétféle magyar etnikai ábécéből is származhatnak. ( avar/onogur és hun–kazár/szabír?)
Úgy gondolom e „majaki” magyar rovásjeleket nevezhetjük ómagyar rovásbetűknek, nem kitérve
most arra, vajon melyik néprészünk jogos tulajdona!

*
Utóirat:
Jelen  írásom  a  Magyar  őstörténet  G-Portálon  2015.  III.  negyedévében:  „Majaki  magyar
rováskövek” címen közzétettnek módosított változata. A megjelenés óta sikerült az akkor kihagyott
két feliratról (D13. Majak-10 és D14. Majak-11) jobb átíráshoz jutnom, ezek olvasatát  majd új
írásban közlöm.
Ezért jobbnak láttam, ha a korábbiból kiveszem az ábécé részt és átteszem azt a „Majaki kőtömb
rovásai” című írásomba, mert így az új ábécé most már mind a 22 feliratra vonatkozik.

Kaposvár 2015. 12. 04.                                                                 
                                                                                                         Delibeli József
                                                                                                        okl. építőmérnök      

A rovásjelek jelölésénél felhasználtam Dr. Hosszú Gábor székely–magyar, Kárpát-medencei és kazár rováskarakter 
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlapról 2009. 


